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03.2310. KHOAN CÁC TỔN THƯƠNG VÔI HÓA Ở ĐỘNG MẠCH ....................................................... 799 

03.2311. ĐẶT COIL BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH ............................................................................................ 803 

03.2312. KÍCH THÍCH TIM VƯỢT TẦN SỐ ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP ...................................................... 807 

03.2313. NONG MẠCH/ĐẶT STENT MẠCH CÁC LOẠI ......................................................................... 810 

03.2315. ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH BẰNG LASER NỘI MẠCH......................................................... 819 

03.2317. NÚT ĐỘNG MẠCH CHỮA RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH, PHỒNG ĐỘNG MẠCH ....................... 822 

03.2320. THÔNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG, XOANG HANG .......................................................... 827 

03.2321. SỐC ĐIỆN ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ ................................................................................................ 831 

03.2615. CẮT U CƠ TIM .............................................................................................................................. 834 

03.2616 CẮT U NHẦY NHĨ TRÁI ............................................................................................................... 836 

03.2617. CẮT U TRUNG THẤT ................................................................................................................... 839 

03.2630 CẮT U MÀNG TIM......................................................................................................................... 842 

03.3085 PHẪU THUẬT THẤT 1 BUỒNG ................................................................................................... 844 



03.3087 PHẪU THUẬT TIM LOẠI BLALOCK .......................................................................................... 850 

03.3088 PHẪU THUẬT LẠI SỬA TOÀN BỘ CÁC DỊ TẬT TIM BẨM SINH ......................................... 853 

03.3089. PHẪU THUẬT THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA ........................................................................... 856 

03.3090. PHẪU THUẬT CẮT MÀNG NGOÀI TIM ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CO THẮT . 860 

03.3091. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN NHĨ ...................................................... 862 

03.3092. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN THẤT .................................................. 865 

03.3093. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH TỨ CHỨNG FALLOT ................................................. 869 

03.3094. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH VỠ XOANG VALSAVA ............................................. 873 

03.3095. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KÊNH NHĨ THẤT TOÀN PHẦN ...................................................... 875 

03.3096. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ HẸP PHỔI VÀ  VÁCH LIÊN THẤT KÍN

 ........................................................................................................................................................................ 879 

03.3097. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ TEO PHỔI VÀ ......................................... 882 

03.3098. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ TEO VAN VÀ/HOẶC THÂN-NHÁNH ĐỘNG 

MẠCH PHỔI VÀ VÁCH LIÊN THẤT HỞ .................................................................................................... 885 

03.3099. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HẸP ĐƯỜNG RA  THẤT PHẢI ĐƠN THUẦN ............................ 888 

03.3100. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ KHÔNG CÓ  VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 
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TIM PHỔI NHÂN TẠO............................................................................................................................... 1039 

03.3158. PHẪU THUẬT PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN KÈM THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ . 1042 
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09.10. CẤP CỨU TỤT HUYẾT ÁP ............................................................................................................ 1099 

09.16. CHỌC TĨNH MẠCH CẢNH TRONG ............................................................................................. 1102 

09.18. CHỌC TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN.................................................................................................... 1106 
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09.192. THƯỜNG QUY ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ ............................................................................... 1150 
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18.668. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG SÓNG CAO TẦN ....................................................... 1477 

18.669. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP ................................................................................................................... 1480 

18.670. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP PHÁ RUNG .............................................................................................. 1483 

18.671. THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TRONG BUỒNG TIM ..................................................................... 1485 
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01.07. ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM MỘT NÒNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là một thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu bằng cách 

đưa ống thông một nòng qua da vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn.Tuy 

nhiên kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ thực hiện thủ thuật và 

vào các mốc giải phẫu của Người bệnh nhiều khi rất khó thực hiện hoặc không thành công 

nếu đặt mò.Việc sử dụng đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ thành 

công, rút ngắn thời gian làm thủ thuật, giảm biến chứng. Siêu âm là an toàn cho cả phụ nữ 

có thai và trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH: khi có một trong các chỉ định sau 

1. Theo dõi huyết động: đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, theo dõi độ bão hòa 

oxyhemoglobin, theo dõi các thông số của tim (qua catheter động mạch phổi) 

2. Dùng các thuốc vận mạch, thuốc hóa trị liệu, truyền các loại dịch có áp  lực thấm thấu 

cao, nuôi dưỡng Người bệnh. 

3. Truyền dịch, máu trong suy tuần hoàn cấp. 

4. Là đường cần thiết để đặt thiết bị can thiệp qua tĩnh mạch cảnh trong như đặt máy tạo 

nhịp tim, đặt phin lọc huyết khối tĩnh mạch, dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

5. Lọc máu trong ngộ độc 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm 

- Nhiễm trùng tại vị trí đặt ống thông. 

- Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước. 

- Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc các 

Người bệnh có giảm tiểu cầu. Khi tiểu cầu < 50.000/mm
3 

phải truyền tiểu cầu > hoặc 

bằng 50.000 mm
3 

mới đặt catheter. Nếu tỉ lệ prothrombin < 50% cần truyền plasma tươi 

đông lạnh nâng tỉ lệ prothrombin > 50% mới đặt catheter. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này 

- 01 bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm 

- 01 điều dưỡng 

- Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 
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- Đứng ở đầu hay ở bên trái Người bệnh 

2. Phương tiện 

- Bộ catheter 1 nòng: 01 chiếc 

- Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

- Gói dụng cụ tiêu hao 

- Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 

- Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

- Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật 

- Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn 

- Gói dụng cụ , máy theo dõi 

3. Người bệnh 

Người bệnh tỉnh, bác sỹ giải thích kỹ về thủ thuật để Người bệnh hiểu tránh sợ hãi và 

cùng hợp tác. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật 

4. Nơi tiến hành: tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn hoặc phòng thủ 

thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án: ghi theo quy định 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với chân, kê gối mỏng dưới vai, đầu 

nghiêng sang phía đối diện với bên chọc kim. 

Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí 

tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 1) hoặc mặt cắt dọc 

(hình 2). Mặt cắt ngang thường được ưa dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, đặt 

ngang so với chiều của kim. Trên mặt cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, động 

mạch cảnh và tuyến giáp. 

Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được 

để hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đầu nghiêng quá 30 độ vì dễ 

cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không được 

chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động mạch và tuyến giáp. 
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Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TMC trong. 3. ĐM cảnh 

  

Hình 2: Mặt cắt dọc 

Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp thì đặt Người 

bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để bộc lộ rõ tĩnh mạch 

cảnh trong  (hình 3). 

 

Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA).  

Hình B: Tăng kích thước tĩnh mạch cảnh trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 
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- - Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter 

Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn Người bệnh. Bôi gen vào đầu dò 

sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng găng vô khuẩn 

bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng (hình 4). 

 

 

Hình 4: chuản bị đầu dò vô khuẩn 

- Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 30-

45 độ (hình 5). Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn thấy 

kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng đưa đẩy 

đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu trên siêu 

âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch. 

Hình 

5: Vị trí chọc kim  

- Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi mới luồn catheter theo dây dẫn (phương 

pháp Seldinger). Tay phải đưa catheter vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu catheter đến 

đốc kim là được, tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành đồng thời, tay phải luồn catheter vào 

khoảng 1-1,5 cm tay trái rút dây dẫn ra cũng tương đương chiều dài đẩy vào của catheter, 

nếu đầy catheter vào dài >1,5cm dễ gây gập catheter). Chú ý để dây dẫn ra ngoài nòng của 

cathter từ 3-4 cm (để tránh tuột dây dẫn vào trong). .Luồn catheter vào sâu chừng 10- 12 

cm tính từ đầu catheter đến đốc kim là được. Nối catheter với một chai dịch đẳng trương, 

mở khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu trong catheter.  Sau đó hạ chai dịch 

kiểm tra  lại xem thấy máu  trào ngược  lại catheter  là được.  Nhấc  cao chai  để dịch truyền 
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chảy nhanh đẩy hết máu ở dây truyền rồi điều chỉnh dịch chảy theo tốc độ được chỉ định 

trong bệnh án. Khâu cố định chân catheter bằng 3 mũi chỉ qua da theo hình túi. Băng kín 

chân catheter bằng opside vô khuẩn. 

 

Hình 6: Dưới hướng dẫn của siêu âm kim catheter chọc đúng vào tĩnh mạch ở  

các vị trí khác nhau [1]. 

CA: là động mạch cảnh trong. IJV: là tĩnh mạch cảnh trong 

VI. THEO DÕI 

- Thay băng sau 24 giờ sau đặt catheter hoặc khi thấy băng thấm máu, dịch, hoặc băng opside 

bị bong ra. 

- Theo dõi tình trạng chảy máu chỗ chọc, tràn khí màng phổi, nhiễm trùng tại chân catheter. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter 

- Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Echocardiogr 2011;24:1291-318.). 
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Vein Cannulation‖, N Engl J Med 2010;362:e57 

3. Susanne Kost, Lauren W Averill, MD (2012), ― Ultrasound-guided vascular (venous) 
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4. Ultrasound guided central venous cannulation: an interactive tutorial‖, (2013), Univesity of 

california Davis medical center, Departement of emegnecy medicine. 

5. Vũ  Văn  Đính  và  cộng  sự  (2007),  ―Đặt  ống  thông  tĩnh  mạch  cảnh  trong theo đường 

Daily‖, Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y học, trang 565-568. 
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01.08. ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM  

NHIỀU NÒNG 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu bằng cách 

đưa ống thông có 2 nòng qua da vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn. Tuy 

nhiên kỹ thuật này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ thực hiện thủ thuật và vào 

các mốc giải phẫu của Người bệnh nên thủ thuật này nhiều khi rất khó thực hiện hoặc không 

thành công nếu đặt mò. Tại châu Âu trong nhiều thập kỷ qua tăng sử dụng đặt catheter 2 

nòng dưới hướng dẫn của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ thành công, rút ngắn thời gian làm thủ 

thuật và giảm tai biến. 

II. CHỈ ĐỊNH: khi có ≥ 2 trong số các chỉ định sau: 

1. Dùng các thuốc vận mạch 

2. Bồi phụ dịch, điện giải, máu số lượng lớn, tốc độ nhanh, trong suy tuần hoàn cấp, truyền 

các loại dịch có áp lực thấm thấu cao. 

3. Đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm 

4. Kích thích tim bằng một catheter điện cực khi có nhịp chậm 

5. Lọc máu 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm 

- Nhiễm trùng tại vị trí cần đặt ống thông. 

- Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước. 

- Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc các 

Người bệnh có giảm tiểu cầu, mặc dù thường được sử dùng các kim nhỏ để đặt và/hoặc 

truyền các huyết tương tươi đông lạnh và/hoặc tiểu cầu cho các Người bệnh này trước 

khi làm thủ thuật. 

- Siêm âm là an toàn cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này 

- 01 bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm 

- 01 điều dưỡng 

- Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 

- Đứng ở đầu hay ở bên trái Người bệnh 
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2. Phương tiện 

- Bộ catheter 2 nòng: 01 chiếc 

- Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

- Gói dụng cụ tiêu hao 

- Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 

- Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

- Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật 

- Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn 

- Gói dụng cụ, máy theo dõi 

3. Người bệnh 

- Nếu Người bệnh tỉnh: giải thích để Người bệnh hiểu tránh sợ hãi và cùng hợp tác. 

- Nếu Người bệnh hôn mê giải thích cho gia đình Người bệnh về lợi ích và nguy cơ của 

thủ thuật. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật. 

4. Nơi tiến hành: tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn hoặc phòng thủ 

thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án: ghi chỉ định đặt catheter 2 nòng, tình trạng Người bệnh trước và sau 

thủ thuật, cách thức tiến hành thủ thuât, theo dõi trong và sau thủ thuật về tai biến, biến 

chứng. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với chân, kê gối mỏng dưới vai, đầu nghiêng 

sang phía đối diện với bên chọc kim. 

- Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí 

tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 1) hoặc mặt cắt 

dọc (hình 2). Mặt cắt ngang thường được ưa dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, 

đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, 

động mạch cảnh và tuyến giáp. 

- Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được để 

hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đàu nghiêng quá 30 độ vì dễ 

cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không 

được chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động mạch và tuyến giáp. 
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Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TM cảnh trong. 3. ĐM cảnh 

Hình 2: Mặt cắt dọc 

- Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp thì đặt Người 

bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để bộc lộ rõ tĩnh mạch 

cảnh trong (hình 3) 

Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA). Hình B: Tăng kích thước tĩnh 

mạch cảnh trong trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

1 
2 

3 
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2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 

- Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter 

- Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn Người bệnh. Bôi gen vào đầu dò 

sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng găng vô khuẩn 

bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng (hình 4). 

 

Hình 4: Chuản bị đầu dò vô khuẩn 

- Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 30-

45 độ (hình 5). Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn 

thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng 

đưa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu 

trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch. 

Hình 5: Vị trí chọc kim 

- Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi mới luồn catheter theo dây dẫn 

(phương pháp Seldinger). Tay phải đưa catheter vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu 

catheter đến đốc kim là được, tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành đồng thời, tay phải 

luồn catheter vào khoảng 1-1,5 cm tay trái rút dây dẫn ra cũng tương đương chiều dài 

đẩy vào của catheter, nếu đầy catheter vào dài >1,5cm dễ gây gập catheter). Chú ý để dây 

dẫn ra ngoài nòng của cathter từ 3-4 cm (để tránh tuột dây dẫn vào trong). Luồn catheter 

vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu catheter đến đốc kim là được. Có 2 nòng, một nòng 

gần (proximal) và một nòng xa (distal).   Mỗi nòng có một khóa, kiểm tra nòng nào thì 
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mở khóa của nòng đó, dùng bơm tiêm hút máu của từng nòng một. Nối catheter với một 

chai dịch đẳng trương, mở khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu trong catheter. 

Sau đó hạ chai dịch kiểm tra lại xem thấy máu trào ngược lại catheter là được. Nhấc cao 

chai để dịch truyền chảy nhanh đẩy hết máu ở dây truyền rồi điều chỉnh dịch chảy theo 

tốc độ được chỉ định trong bệnh án. Nòng thứ hai dùng bơm tiêm hút máu ra kiểm tra, 

sau đó bơm lấp đầy nòng bằng nước muối sính lý và khóa lại nếu chưa sử dụng. Khâu cố 

định chân catheter bằng 3 mũi chỉ qua da theo hình túi. Băng kín chân catheter bằng 

opside vô khuẩn. 

Hình 6: Dưới hướng dẫn của siêu âm kim catheter chọc đúng vào tĩnh mạch  

ở các vị trí khác nhau [1]. 

CA: là động mạch cảnh trong. IJV: là tĩnh mạch cảnh trong 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi: thay băng sau 24 giờ sau đặt catheter hoặc khi thấy băng thấm máu, dịch, hoặc 

băng opside bị bong ra. 

- Theo dõi tình trạng chảy máu chỗ chọc, tràn khí màng phổi, nhiễm trùng tại chân catheter. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc vào động mạch: rút kim ra và băng ép 5 phút 

- Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 

- Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter 
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01.09. ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Đặt catheter động mạch là một thủ thuật thường gặp ở các đơn vị cấp cứu và hồi sức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Lấy khí máu nhiều lần ở các Người bệnhsuy hô hấp, 

 Theo dõi huyết áp xâm lấn cho các Người bệnhđược điều trị bằng các thuốc vận mạch 

hoặc trợ tim, 

 Có thể chỉ định cho các Người bệnhđặt bóng động mạch chủ hoặc bơm thuốc trực tiếp 

vào động mạch ( thuốc tiêu sợi huyết.). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Người bệnhrối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

 Nhiễm khuẩn tại vị trí động mạch dự định tiến hành 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Dụng cụ 

Một catheter động mạch 

- Hệ thống ống dẫn một chiều 

- Băng tạo áp lực cùng với dung dịch vô khuẩn để chống tắc cahtheter 

- Bộ đo áp lực: dây dẫn, sensor, 

- Máy theo dõi bao gồm dây nối từ bộ đo với máy và màn hình. 

2. Vị Trí 

Động mạch quay là vị trí thường được lựa chọn để đặt catheter, tiếp theo là động mạch 

đùi. Một số ít trường hợp có thể đặt catheter các động mạch sau: mu bàn chân, động mạch 

cánh tay và nách. Mặc dù cả hai động mạch quay và bẹn đều được sử dụng và biến chứng như 

nhau nhưng động mạch quay thường được lựa chọn đầu tiên 

3. Người bệnh: Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH QUAY 

1. Cổ tay Người bệnhđược đặt trên một cuộn khăn hoặc một vật có hình cong ngược để ngửa 

cổ tay từ 30 – 60 độ. 

2. Tháo bỏ tất cả các đồ trên cổ tay và sát khuẩn cổ tay bằng các dung dịch như Betadine 

hoặc chlorhexedine 
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3. Để cổ tay Người bệnhvào săng vô khuẩn bằng kỹ thuật vô khuẩn bao gồm săng vô khuẩn, 

găng, áo, khẩu trang ( nguyên tắc là phải mặc áo, khẩu trang và đi găng vô khuẩn khi làm 

thủ thuật để hạn chế nhiễm khuẩn) 

4. Lấy hai ngón tay số 2 và 3 của tay không thuận để bắt mạch quay của Người bệnhtại vị 

trí trên gan tay 3 – 4 cm. 

5. Dùng ngón tay cái, cầm catheter như cầm bút chì giữa hai ngón tay 1 và 2 

6. Khi sờ nhẹ động mạch quay, cắm kim catheter một góc 30 – 45 độ so với mặt da để chọc 

động mạch quay. Ép mạnh quá có thể làm tắc động mạch quay và luồn ống thông (canula) 

khó khăn. 

7. Dễ dàng luồn catheter theo hướng động mạch cho đến khi có máu trào qua đầu catheter. 

8. Nếu dùng một catheter đơn giản dạng như kim luồn, đầu mũi kim được luồn nhẹ nhàng 

vào động mạch để đảm bảo đầu catheter đã nằm trong lòng mạch. ( Lưu ý: nếu sử dụng 

loại có dây dẫn, sang bước 12) 

9. Hạ kim và catheter sát mặt da ( thay vì 30 – 45 độ). Trong khi đó dùng ngón cái để cố định 

kim, nhẹ nhàng luồn catheter vào trong lòng động mạch bằng chuyển động xoắn nhẹ. 

10. Rút kim, catheter đúng vị trí được thể hiện bằng có dòng máu trào ra theo nhịp tim( nếu 

dùng catheter không có dây dẫn chuyển sang bước 15) 

11. Nếu sử dụng catheter có dây dẫn ( guide wire), khi có dòng máu trào ra, cố định catheter 

và kim và luồn nhẹ nhàng dây dẫn vào trong lòng động mạch, gặp rất ít cản trở. 

12. Đến đây catheter và dây dẫn đã vào trong lòng động mạch 

13. Rút dây dẫn và kim, máu trào ra theo nhịp tim khi catheter đúng vị trí. 14.Nối catheter 
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với transducer và bộ phận khuếch đại 

14. Cố định catheter vào da, thường khâu đính hoặc bằng các dụng cụ dán cố định. 

15. Sát khuẩn lại bằng các dung dịch như Betadine hoăc Chlorhexidine và che phủ bảo vệ 

bằng băng dính vô khuẩn. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật 

Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật 

VII. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

- Tắc mạch 

- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân Máu tụ 

- Giả phình mạch Chảy máu 

- Mất máu nhiều do lấy máu làm xét nghiệm Giảm tiểu cầu do heparine 

- Máu tụ sau phúc mạc ( đặt catheter động mạch đùi) Thiếu máu chi 

- Bệnh lí mạch máu ngoại vi Đau tại chỗ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Gregg A., Stephen D., Periferal arterial line with angiocatheter, On Call procedures, 

trang 75 – 81. 

2. William Hanson C., Arterial line Cannulation, Procedures in Critical care, trang 99 – 103. 

3. Eric F. Reichman, Robert R. Simon, Arterial puncture and Cannulation, Emergency 

Medicine Procudure. 
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01.18. SIÊU ÂM TIM CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim cấp cứu tại giường là một kỹ thuật thăm dò không xâm nhập rất cần thiết 

trong hồi sức cấp cứu các người bệnh nặng, giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhanh 

một số các rối loạn tim mạch, từ đó đưa ra biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhồi máu cơ tim 

- Tràn dịch màng tim, tràn máu màng tim. 

- Sùi van tim. 

- Tình trạng sốc: sốc tim, sốc nhiễm khuẩn… 

- Theo dõi hiệu quả của phương pháp điều trị. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. 

- Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm tim, mạch máu: 

+ Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. 

+ Ngồi bên phải của người bệnh. 

+ Tay phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Điều dưỡng: đội mũ, đeo khẩu trang. 

+ 01 Điều dưỡng theo dõi các chức năng sống, đảm bảo hô hấp và đường truyền tĩnh 

mạch cho Người bệnhtrong quá trình làm siêu âm. 

+ 01 Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong quá trình làm thủ thuật: thay đổi tư thế người bệnh. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm có chức năng siêu âm mạch máu. 

- Máy monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Gel siêu âm: 1 lọ 

- Gạc sạch vô khuẩn: 1 gói 

- Găng khám: 3 đôi 

- Mũ phẫu thuật: 3 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật: 3 cái 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Điện cực theo dõi điện tim khi làm siêu âm: 3 cái 

- Chi phí bão dưỡng máy 

- Chi phí khấu hao máy 
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3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh, gia đình người bệnh biết lợi ích của siêu âm mạch máu tại giường. 

- Người bệnh nằm ngửa, tùy vào vị trí siêu âm mà có tư thế khác nhau. 

- Mắc điện tâm đồ đồng thời trong lúc làm siêu âm. 

- Người bệnh có thở máy phải chú ý đảm bảo tình trạng hô hấp cho người bệnh trong quá 

trình làm siêu âm. 

- Người bệnh có truyền các thuốc vận mạch phải chú ý đảm bảo đường truyền tĩnh mạch 

trong quá trình làm siêu âm. 

4. Hồ sơ bệnh án 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Siêu âm 2D: cho phép khảo sát cấu trúc quả tim đang hoạt động 

a) Mặt cắt cạnh ức trái 

Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn 3 hoặc 4, hoặc 5. 

Mặt cắt theo trục dọc 

 

- Cho phép khảo sát buồng tống máu thất phải, van động mạch chủ (ĐMC), ĐMC lên, 

vách liên thất, thất trái, van hai lá (HL), vòng van HL, các dây chằng van HL, nhĩ trái, 

thành sau thất trái, ĐMC ngực ở hình ảnh cắt ngang 

+ Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van ĐMC, van HL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch 

màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 
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+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

 Mặt cắt theo trục ngang 

-  Thẳng góc với trục dọc của tim (xoay đầu dò 900 theo chiều kim đồng hồ), có 3 mặt 

cắt từ trên xuống dưới (mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn, mặt cắt ngang qua van HL, 

mặt cắt ngang cột cơ) 

+ Mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn: quan sát được ĐMC, van ĐMC có hình chữ  

―Y―, nhĩ trái, nhĩ phải, vách liên thất, van ba lá, buồng tống máu thất phải, van ĐM 

phổi, thân ĐM phổi, 2 nhánh ĐM phổi phải và ĐM phổi trái, ĐM vành trái.  

 

Hình 2. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang qua gốc mạch máu lớn 

+ Mặt cắt ngang van HL: giúp thấy được van HL nằm giữa thất trái 

+ Mặt cắt ngang cột cơ: thấy được 2 cột cơ (trước bên và sau giữa), thất phải nhỏ hơn 

thất trái và nằm phía trước bên thất trái, có thể thấy được ĐMC xuống (cắt ngang) 

nằm sau thất trái 

 

Hình 3. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang thấp dưới van hai lá 

 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Van ĐMC: có thể thấy dày từng lá van ĐMC, van ĐMC chỉ có 2 lá. 

+ Van HL: dầy mép van, hẹp van HL 
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+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch 

màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

+ Hẹp ĐM phổi. 

b) Các mặt cắt từ mỏm tim 

Người bệnh nằm ngửa, đầu dò đặt ở mỏm tim hướng đến đáy tim. 

* Mặt cắt 4 buồng: khảo sát được cấu trúc tim theo chiều dọc (2 buồng thất, vách liên thất 

(VLT), hai buồng nhĩ, van HL, van BL, các TM phổi đổ về NT. 

Mặt cắt 2 buồng: từ mặt cắt 4 buồng xoay đầu dò 90
0 

theo chiều kim đồng hồ sẽ được mặt 

cắt 2 buồng, khảo sát được thất trái, nhĩ trái, thành trước thất trái, thành dưới thất trái. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch 

màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng), khoảng trống siêu âm thành dưới 

thất trái (mặt cắt 2 buồng). 

c) Mặt cắt dưới bờ sườn 

Người bệnh nằm ngửa, đầu gối hơi gập, đầu dò đặt ở thượng vị dưới mũi ức 

* Mặt cắt 4 buồng: thấy các cấu trúc tim tương tự như mặt 4 buồng từ mỏm 

 

 Hình 4. Mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn 

* Mặt cắt trục ngang: có thể cắt theo đáy tim thấy được ĐMC và thân ĐM phổi, cắt 

ngang van HL, ngang cột cơ, ngang TM chủ dưới và nhĩ phải. 
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- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch 

màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

d) Các mặt cắt trên hõm ức 

*Theo trục dọc: thấy được cung ĐMC và các nhánh thân ĐM cánh tay đầu, ĐM cảnh 

gốc trái, ĐM dưới đòn trái, ĐMC lên, ĐMC xuống, eo ĐMC, ĐM phổi phải cắt ngang 

*Theo trục ngang: từ mặt cắt trục dọc, xoay đầu dò 90
0 

ngược chiều kim đồng hồ sẽ 

được một mặt cắt trục ngang thấy được cung ĐMC cắt ngang, ĐM phổi phải theo chiều 

dọc, TM chủ trên và TM vô danh, nhĩ trái và các TM  phổi. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hẹp eo ĐMC 

+ Phình, tách ĐMC đoạn quai. 

Siêu âm TM 

- Sóng siêu âm thẳng góc với cấu trúc tim, giúp đo được bề dày, bề rộng các cấu trúc này. 

- Đầu dò đặt ở bở trái xương ức khoang liên sườn 3 hoặc 4, đầu dò tạo với mặt phẳng lồng 

ngực một góc 800  - 900. 

* Vị trí mặt cắt ngang thất: 

Thiết đồ cạnh ức trái (trục dài hoặc trục ngắn) là vị trí chuẩn nhất để đo các kích thước 

của thất trái trên siêu âm TM (theo hiệp hội siêu âm tim mạch hoa kỳ). 

Cắt ngang thất trái ngay sát bờ tự do của van HL, từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc: 

thành ngực phía trước, thành trước thất phải, buồng thất phải, VLT, buồng thất trái, thành sau 

thất trái, thượng tâm mạc dính sát ngoại tâm mạc cho hình ảnh siêu âm đậm. Mặt cắt này cho 

phép đo 

- Vào cuối thời kỳ tâm trương (khởi đầu sóng Q của phức bộ QRS trên ĐTĐ) đường kính 

thất phải, bề dày vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái 

- Vào cuối thời kỳ tâm thu (đo ở vị trí vách liên thất đạt được độ dày tối đa) bề dày vách liên 

thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái. 

- Thể tích tống máu thất trái, từ đó có thể tính được cung lượng tim. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Di động bất thường van HL: di động song song trong hẹp van HL 

+ Bề dầy VLT (bt: tâm trương 7,5 ± 1mm; tâm thu 10 ± 2 mm) 

+ Thành sau thất trái (bt: tâm trương 7,0 ± 1 mm; tâm thu 12 ± 1 mm) 
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+ Di động bất thường VLT, thành sau thất trái: giảm di động, di động nghịch thường 

trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đường kính thất phải (bt 16 ± 4mm) 

+ Đường kính thất trái (bt: tâm trương 46 ± 4 mm,tâm thu 30 ± 3 mm) 

+ Thể tích thất trái tâm trương ( 101 ± 17 ml) và tâm thu (37 ± 9 ml), thể tích tống máu 

thất trái. 

+ Phân số co rút cơ thất trái (%D: 34 ± 6) 

+ Phân số tống máu thất trái (EF: 63 ± 7 %) 

+ Tràn dịch màng tim: nếu khoảng trống siêu âm ở sau thất trái thời kỳ tâm thu, tâm trương. 

* Vị trí mặt cắt ngang van ĐMC và nhĩ trái 

Từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc thành trước lồng ngực, thành trước thất phải, 

buồng tống máu thất phải, thành trước ĐMC nối liền bằng vách liên thất, sự liên tục của 

van HL-ĐMC, buồng nhĩ trái, thành sau nhĩ trái. 

Chỉ quan sát được 2 trong 3 lá van sigma của ĐMC: lá vành phải và lá không vành. 

Vận động các van sigma ĐMC khi mở tạo thành ―hình hộp―. Mặt cắt này cho phép 

đo: 

+ Đường kính cuối tâm trương ĐMC (bt: 28 ± 3 mm) 

+ Biên độ mở van ĐMC 

+ Đường kính cuối tâm thu của nhĩ trái (bt: 31 ± 4 mm) 

 Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch 

màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

Siêu âm Doppler 

Hiệu ứng doppler được phát sinh khi sóng siêu âm với một tần số fi được phát ra gặp 

một cấu trúc đang chuyển động, dội trở lại với tần số fr, hiệu số fi và fr  là fd 

2fi  x V x cosθ 

fd = ------------------------- 

C 

 V: vận tốc dòng máu theo cm/sec 

θ: góc hợp bởi chùm siêu âm tới fi  và chiều di chuyển của cấu  trúc. 

Trong tim mạch cấu trúc là dòng máu, đại diện là hồng cầu 

C: vận tốc của sóng siêu âm trong mô sinh vật (1560 cm/sec). 
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Mục đích của siêu âm doppler: khảo sát huyết động không xâm nhập 

a) Các dạng của siêu âm doppler: doppler xung, doppler liên tục, doppler màu (một dạng 

đặc biệt của doppler xung). 

* Doppler xung: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 1 tinh thể, do 

đó chùm siêu âm phát ra ngắt quãng để đầu dò nhận âm dội  sau 1 khoảng thời gian chậm 

chễ (time delay) mà độ dài ngắn phụ thuộc vào độ sâu cần thăm dò. 

* Doppler liên tục: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 2 tinh thể 

khác nhau của đầu dò, do đó không có hạn chế về tốc độ máu. 

* Doppler màu: là doppler xung mà vận tốc và chiều di chuyển của dòng máu được thể 

hiện bằng mầu sắc khác nhau với độ đậm nhạt khác nhau. Theo qui ước, khi dòng chảy 

hướng tới đầu dò ta có màu đỏ, và màu xanh khi dòng chảy đi xa đầu dò. 

b) Khảo sát các dòng chảy bình thường 

* Dòng chảy qua van HL: ghi tốt nhất ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm 

 Thời kỳ tâm trương: hai sóng dương, gồm sóng E (sóng đổ đầy đầu tâm trương của thất trái) 

và sóng A (sóng đổ đầy khi nhĩ trái co bóp) 

 Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van HL (dòng phụt ngược ở thời kỳ tâm thu) 

* Dòng chảy qua van ĐMC: thường ghi được ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm, hoặc mặt cắt 

cạnh ức phải, hoặc mặt cắt trên hóm ức là sóng tâm thu lên nhanh, xuống nhanh. Phổ dương 

hay âm tùy vị trí mặt cắt. 

 Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐMC (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm trương) 

*   Dòng chảy qua van ba lá: thường ghi được mặt cắt 4 buồng từ mỏm, mặt cắt cạnh ức 

trái, mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn. Phổ của dòng van ba lá cùng dạng với phổ của dòng 

dòng van HL (phổ có dòng dương). Trong thời kỳ tâm thu có thể thấy dòng hở van BL 

(phổ có dòng âm) 

 Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hở van BL (dòng phụt ngược ở thời kỳ tâm thu) 

+ Tăng áp ĐM phổi: chênh áp qua van thời kỳ tâm thu > 30 mmHg 

* Dòng chảy qua van ĐM phổi: thường ghi được ở mặt cắt cạnh ức trái. Thời kỳ tâm 

thu, phổ có dòng âm. Thời kỳ tâm trương có thể có phổ của hở van ĐM phổi (phổ có dòng 

dương). 

 Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐM phổi (dòng phụt ngược ở thời 

kỳ tâm trương) 

VI. THEO DÕI 

- Ý thức, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2  trong quá trình làm siêu âm 

- Các thông số máy thở (nếu người bệnh đang thở máy). 
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01.19. SIÊU DOPPLER MẠCH CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm mạch máu cấp cứu tại giường là một kỹ thuật thăm dò không xâm nhập rất cần 

thiết trong hồi sức cấp cứu người bệnh nặng, giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhanh 

một số bện lý của mạch máu, từ đó đưa ra biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả cho người 

bệnh. 

II. CHỈ ĐịNH 

- Huyết khối tĩnh mạch 

- Huyết khối động mạch 

- Bệnh lý động mạch cảnh… 

- Bệnh lý động mạch thận 

- Phình tách động mạch 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. 

- Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm tim, mạch máu: 

+ Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. 

+ Ngồi bên phải của người bệnh. 

+ Tay phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Điều dưỡng: đội mũ, đeo khẩu trang. 

+ 01 Điều dưỡng theo dõi các chức năng sống, đảm bảo hô hấp và đường truyền tĩnh mạch 

cho Người bệnhtrong quá trình làm siêu âm. 

+ 01 Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong quá trình làm thủ thuật: thay đổi tư thế người bệnh. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm có chức năng siêu âm mạch máu. 

- Máy monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Gel siêu âm: 1 lọ 

- Gạc sạch vô khuẩn: 1 gói 

- Găng khám: 3 đôi 

- Mũ phẫu thuật: 3 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật: 3 cái 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Điện cực theo dõi điện tim khi làm siêu âm: 3 cái 

- Chi phí bão dưỡng máy 
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- Chi phí khấu hao máy 

- Giải thích cho người bệnh, gia đình người bệnh biết lợi ích của siêu âm mạch máu tại 

giường. 

- Người bệnh nằm ngửa, tùy vào vị trí siêu âm mà có tư thế khác nhau. 

- Mắc điện tâm đồ đồng thời trong lúc làm siêu âm. 

- Người bệnh có thở máy phải chú ý đảm bảo tình trạng hô hấp cho người bệnh trong quá 

trình làm siêu âm. 

- Người bệnh có truyền các thuốc vận mạch phải chú ý đảm bảo đường truyền tĩnh mạch 

trong quá trình làm siêu âm. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi phiếu chỉ định siêu âm mạch máu. 

- Ghi các thông số đo được vào tờ phiếu kết quả siêu âm và dán vào bệnh án. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Sử dụng đầu dò chuyên mạch máu (đầu dò phẳng) đặt vào vị trí cần thăm dò mạch máu. 

Siêu âm Doppler 

a) Nguyên lý: hiệu ứng doppler được phát sinh khi sóng siêu âm với một tần số fi được phát 

ra gặp một cấu trúc đang chuyển động, dội trở lại với tần số fr, hiệu số fi và fr là fd 

    2fi  x V x cosθ 

fd = ------------------------- 

     C 

V: vận tốc dòng máu theo cm/sec 

θ: góc hợp bởi chùm siêu âm tới fi  và chiều di chuyển của cấu  trúc. 

Trong tim mạch cấu trúc là dòng máu, đại diện là hồng cầu C: vận tốc của sóng siêu 

âm trong mô sinh vật (1560 cm/sec). 

Mục đích của siêu âm doppler: khảo sát huyết động không xâm nhập 

b) Các dạng của siêu âm doppler: doppler xung, doppler liên tục, doppler màu (một dạng 

đặc biệt của doppler xung). 

- Doppler xung: óng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 1 tinh thể, 

do đó chùm siêu âm phát ra ngắt quãng để đầu dò nhận âm dội sau 1 khoảng thời gian chậm 

chễ (time delay) mà độ dài ngắn phụ thuộc vào độ sâu cần thăm dò. 

- Doppler liên tục: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 2 tinh 

thể khác nhau của đầu dò, do đó không có hạn chế về tốc độ máu. 
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- Doppler màu: là doppler xung mà vận tốc và chiều di chuyển của dòng máu được 

thể hiện bằng mầu sắc khác nhau với độ đậm nhạt khác nhau. Theo qui ước, khi dòng chảy 

hướng tới đầu dò ta có màu đỏ, và màu xanh khi dòng chảy đi xa đầu dò. 

Khảo sát hệ động mạch 

- Đối với động mạch chi dưới: 

+ Người bệnh nằm tư thế ngửa, bằng. Khảo sát dòng máu động mạch ở đùi, khoeo chân, 

chày... 

+ Tiếp đến, đầu dò siêu âm được sử dụng để phân tích động mạch và dòng máu bên trong. 

- Đối với động mạch chi trên: khảo sát động mạch dưới đòn, rồi sau đó đi ngược lên động 

mạch cánh tay. 

- Đối với động mạch ở cổ: đầu tiên cũng là động mạch dưới đòn sau đó khảo sát động mạch 

dọc theo cổ, động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. 

- Một số động mạch ở não có thể khảo sát bằng siêu âm doppler, đầu dò được đặt sát vùng 

thái dương. 

- Động mạch trong ổ bụng: mạch thận, mạch gan, lách… 

* Qua siêu âm doppler động mạch chủ yếu tìm những yếu tố sau: 

- Sự hiện diện của mảng xơ vữa bên trong lòng mạch. 

- Đo dòng máu bên trong động mạch. 

- Tìm chỗ hẹp động mạch, kết hợp với tăng dòng máu trên doppler. 

- Phân tích thành động mạch. 

- Tìm chỗ tắc nghẽn, tương ứng với cục máu đông. 

Khảo sát hệ tĩnh mạch 

- Cũng giống như thăm dò hệ động mạch: tư thế người bệnh, sử dụng đầu dò doppler 

mạch máu (đầu dò phẳng), vị trí đặt đầu dò.  

 

- Hình 1. Chỗ nối tĩnh mạch hiển lớn và tĩnh mạch đùi chung bình thường 

- Các nghiệm pháp huyết động để nghiên cứu dòng chảy tĩnh mạch 

+ Ép vào cơ phía thượng lưu của vị trí đặt đầu dò Doppler sẽ gây tăng tốc dòng tĩnh mạch 
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+ Nếu ép vào cơ phía hạ lưu của vị trí đặt đầu dò Doppler sẽ gây mất tín hiệu Doppler của 

dòng chảy tĩnh mạch. Khi có suy van tĩnh mạch thì vẫn ghi được dòng chảy tĩnh mạch. 

+ Nâng cao chân sẽ gây tăng tốc độ dòng chảy tĩnh mạch 

+ Nghiệm pháp Valsalva: làm tăng áp lực ổ bụng sẽ làm mất dòng chảy ở tĩnh mạch đùi (khi 

có suy van tĩnh mạch sẽ vẫn có dòng chảy trào ngược). Khi thở ra dòng chảy tĩnh mạch 

lại xuất hiếnẽ cho biết tĩnh mạch chủ-chậu thông. 

a) Triệu chứng tắc tĩnh mạch 

- Tuần hoàn tĩnh mạch bị tắc có thể do bản thân bệnh của tĩnh mạch hoặc do tổ chức xung 

quanh chèn vào. 

- Dấu hiệu trực tiếp: không có tín hiệu Doppler, TM ấn không xẹp hoặc xẹp không hoàn toàn. 

- Dấu hiệu gián tiếp: giảm tốc độ tuần hoàn ở phía trên chỗ bị tắc, tăng tốc độ tuần hoàn 

trong các nhánh tĩnh mạch bàng hệ (ví dụ như TM hiển ở chi dưới).  

 
 

Hình 2. Doppler màu cắt dọc tĩnh mạch hiển lớn bị huyết khối chỉ thấy một dòng chảy 

nhỏ ở ngoại vi (mũi tên). 

b) Các bất thường về hình thái của tĩnh mạch 

- Tĩnh mạch giãn và tăng áp lực tĩnh mạch 

Hình 3. Tĩnh mạch hiển lớn giãn to ở Người bệnhsuy tim xung huyết tim gặp trong 

+ Suy van TM sâu và nông: các TM giãn, đặc biệt khi Người bệnh đứng TM giãn to hơn, 

nhưng các tm vẫn bị xẹp hoàn toàn khi ấn đầu dò lên TM. Các TM này càng giãn hơn khi 

làm nghiệm pháp Valsalva hoặc ép khối cơ phía dưới của vị trí đặt đầu dò. 

- Giãn tĩnh mạch do huyết khối tĩnh mạch 
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+ TM giãn to ngay khi NGƯỜI BỆNH nằm, TM tròn ở mặt cắt ngang 

+ TM ấn không xẹp dưới đầu dò 

Trên siêu âm 2D có thể thấy rõ hình thái của huyết khối, huyết khối gây tắc hoàn toàn lòng 

mạch (ấn không xẹp). Cục huyết khối thường bám chặt vào thành TM, do đó vùng TM bị 

huyết khối này sẽ không giãn ra khi làm nghiệm pháp Valsalva. 

+ Huyết khối gây tắc không hoàn toàn lòng mạch: TM ấn xẹp không hoàn toàn, làm nghiệm 

pháp Valsalva hoặc bóp ở phí dưới vị trí đặt đầu dò có thể gây giãn thành TM. Có khi TM 

bị tắc một phần nhưng ấn vẫn không xẹp, nhưng khi làm nghiện pháp Valsalva hoặc bóp 

đủ mạnh ở phái dưới đặt vị trí đầu dò sẽ làm tăng khẩu kính TM. 

- Giãn tĩnh mạch do bị chén ép từ bên ngoài 

+ TM bị chèn ép liên tục: 

o Tại vị trí bị chén ép: bị xẹp khi ấn đầu dò nhưng TM không giãn ra khi Người bệnh 

đứng hoặc bóp ở phía dưới chỗ bị đè. 

o Trước và sau chỗ bị chén ép: TM sẽ giãn ra khi Người bệnhđứng hoặc bóp ở phía dưới 

chỗ bị đè. 

+ Tĩnh mạch bị chén ép tạm thời hoặc tư thế đứng TM chi dưới giãn ở phụ nữ có thai 

o Tĩnh mạch cánh tay giãn do bị chén ép bởi cân cơ ngực ở một tư thế nào đó trong hội 

chứng ngực-cánh tay. 

o Hội chứng Cockett: sự bắt chéo của tĩnh mạch chậu gốc trái với động mạch chậu gốc 

phải làm cho tĩnh mạch chậu gốc phải bị chén ép. 

VI. THEO DÕI 

- Ý thức, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2  trong quá trình làm siêu âm 

- Các thông số máy thở (nếu người bệnh đang thở máy). 
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01.22. SIÊU ÂM CẤP CỨU ĐÁNH GIÁ TIỀN GÁNH TẠI GIƯỜNG BỆNH Ở 

NGƯỜI BỆNH SỐC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sốc là một trong những cấp cứu thường gặp trong khoa Hồi sức cấp cứu. Đây là một tình 

trạng nặng, có nhiều nguyên nhân phức tạp như ép tim cấp, chảy máu trong ổ bụng... Siêu 

âm là một biện pháp đơn giản, dễ thực hiện để loại trừ tìm và loại trừ các nguyên nhân sốc 

giúp cho người thực hiện lâm sàng định hướng tối hơn trong vấn đề xử trí sốc. Siêu âm 

không có biến chứng, có thể tiến hành ngay, làm được nhiều lần. 

- Trong thực hành cấp cứu, siêu âm là một phương tiện không thể thiếu và làm được siêu âm 

là một kĩ năng của người người thực hiện hồi sức cấp cứu . 

II. CHỈ ĐỊNH: Tất cả các trường hợp sốc chưa rõ nguyên nhân 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định siêu âm. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa hồi sức cấp cứu được đào 

tạo về siêu âm tổng quát 

- Người phụ dụng cụ: Điều dưỡngkhoa hồi sức cấp cứu 

2. Phương tiện dụng cụ 

2.1. Vật tư tiêu hao Số lượng 

- Mũ y tế - 2 cái 

- Khẩu trang y tế - 2 cái 

- Găng tay sạch - 2 đôi 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: không cần 

2.3. Các chi phí khác (khấu hao máy, nhà xưởng…) 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Máy siêu âm màu có đầu do đa tần ( siêu âm tại giường) 

- Phiếu ghi kết quả siêu âm 

-  - Gel siêu âm  

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi làm thủ 

thuật dưới hướng dẫn siêu âm 

- Người bệnhnằm ngửa, bộ lộ vùng thăm khám 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

4. Hồ sơ bệnh án: Ghi chép đầy đủ thông tin vào hồ sơ bệnh án 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra chỉ định, chống chỉ định, cam kết thực hiện Kỹ thuật. 
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2. Kiểm tra người bệnh: mắc monitoring theo dõi các chỉ số sinh tồn 

3. Thực hiện Kỹ thuật: 

Bước 1: đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

- Kiểm tra hệ thống máy thở, các dây truyền thuốc như thuốc vận mạch. 

- Đảm bảo hô hấp, tăng oxy 100% nếu Người bệnhnặng phải thở máy 

- Điều dưỡngphụ giữ người bệnh, để Người bệnhnằm nghiêng khi cần thiết 

Bước 2: Quy trình siêu âm cho Người bệnhsốc – tụt huyết áp bao gồm. (Viết tắt HI MAP) 

- Siêu âm tim mạch ( HEART): dịch màng tim, co bóp thành tim, sơ bộ chức năng tim 

- Siêu âm đánh giá tĩnh mạch chủ ( IVC): tình trạng thể tích 

- Siêu âm khoang Morrison (Morrison): máu màng phổi, dịch ổ bụng Siêu âm động mạch 

chủ (Aorta): vỡ phình động mạch chủ 

- Siêu âm khí màng phổi( Pneumothorax) 

 Siêu âm tim (HEART) 

a. Mặt cắt cạnh ức trục dài và dưới mũi ức để đánh giá dịch màng tim, ép tim cấp 

 

b. Mặt cắt b n (Đánh giá kích thước thất phải) 

 
  

Đánh giá chức năng thất phải 

 

Đánh giá chức nag 

thất phải 

Cắt trục dọc cạnh 
ức 

  Hình ảnh ép thất 
phải  

Mặt cắt dƣới mũi 
ức 
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Đánh giá chức năng thất trái 

Co bóp 
kém 

Co bóp bình 
thường 

 

c. Mặt cắt cạnh ức (trục ngắn)  đánh giá chức năng thất trái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mặt cắt dưới mũi ức để đánh giá tình trạng tăng co bóp của tim 

  

 Siêu âm tĩnh mạch chủ dưới: đánh giá tình trạng dịch 

 

- Sử dụng mặt cắt dưới mũi ức, cắt dọc tĩnh mạch chủ dưới để đánh giá tình trạng đủ dịch, 

thiếu dịch trong cơ thể và chẩn đoán, đánh giá tràn dịch  màng tim. 

- Ước tính áp lực tĩnh mạch trung tâm dựa vào kích thước tĩnh mạch chủ dưới và thay đổi 

  Siêu âm đánh giá tình trạng thể 
tích  

Thể tích bình 

thƣờng hoặc giảm 

Tăng thể tích 

Tăng co bóp cơ tim  đánh giá tình trạng thể 
tích 
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KHOANG MORISON‘ 
Quan sát dịch 

và khí màng 

phổi nếu có 

khi hít vào trong siêu âm. 

 

Kích thước IVC 

(cm) 

Thay đổi theo nhịp thở Áp lực nhĩ phải 

(cm) 

< 1.5 Xẹp hoàn toàn 0 – 5 

1.5 – 2.5 > 50% 5 – 10 

1.5 – 2.5 < 50% 11 – 15 

>2.5 < 50% 16 – 20 

>2.5 Không thay đổi >20 

- Siêu âm đánh giá dịch khoang Morrison, Douglas để đánh giá dịch ổ bụng và màng phổi 

- Sử dụng mặt cắt kẽ sườn phải để đánh giá khoang Morrison có dịch hay không, khoang 

màng phổi phải có dịch, máu hay không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tương tự, sử dụng mặt cắt siêu âm kẽ sườn trái để phát hiện dịch quanh lách, tổn thương 

lách (vỡ lách…), dịch – máu khoang màng phổi trái. 

Quan sát khoang quanh lách 

Quan sát dịch và 

khí màng phổi 

nếu có 

Quan sát dịch 

màng phổi 
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Siêu âm động mạch chủ bụng 

- Dùng đầu dò rẻ quạt tần số thấp (3,5MHz), nếu có siêu âm Doppler và nhất là Doppler 

màu thì thăm khám dễ dàng hơn, và còn đánh giá được dòng chảy bên trong. 

- Trong sốc cần siêu âm động mạch chủ để phát hiện các trường hợp phình tách, vỡ phình 

động mạch chủ bụng… 

 Mặt cắt ngang động mạch chủ bụng 

 

Mặt cắt dọc động mạch chủ bụng 

 Hình ảnh phình tách động mạch chủ bụng 

ĐỘNG MẠCH CHỦ 

HÌNH ẢNH TOÀN BỘ ĐỘNG MẠCH CHỦ 

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

Siêu âm nhánh đánh giá dịch tự do ổ bụng tiểu khung 

Dịch ổ bụng 
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3.4. Siêu âm tìm dấu hiệu khí màng phổi 

  

  

VI. THEO DÕI VÀ TAI BIẾN 

 Siêu âm là biện pháp không xâm lấn, có thể được tiến hành nhiều lần. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Jones A.E, (2011): Randomized, controlled trial of immediate versus delayed goal-

directed ultrasound to identify the cause of nontraumatic hypotension in emergency 

department patients. Crit Care Med  Vol. 32, No. 8 

2. Ma O.J, Reardon R.F, Sabbaj A (2011): Emergency Ultrasound. In: Tintinalli‘s 

Emergency Medicine: a comprehensive guide, 7e. (Editors: Tintinalli J.E, Stapczynski 

J, Ma O.J, Cline D). McGraw – Hill Education. 

3. Fritz D.A, (2011): Emergency bedside ultrasound. In: Current diagnosis and treatment 

emergency medicine. (Editors: Keith Stone C, Humphries R, McGraw – Hill, seventh 
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volume assessment in the intensive care unit: a pilot study. J Trauma 63:495-502. 

 

  

PHỔI 

PHỔI 

PHỔI 
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01.33. ĐẶT MÁY KHỬ RUNG TỰ ĐỘNG   

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị các rối loạn nhịp thất không thể khống chế được bằng thuốc hoặc bằng phương 

pháp đốt qua ống thông.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Người bệnh trước đó có ngừng tim hoặc rung thất/ tim nhanh thất bền bỉ (mà không do 

các nguyên nhân có thể hồi phục được).  

- Người bệnh nguy cơ rung thất hoặc tim nhanh thất có tính chất gia đình (như bệnh cơ tim 

phì đại, hội chứng QT dài, hội chứng Brugada,...).  

- Người bệnh nhồi máu cơ tim có phân số tống máu thất trái dưới 35% (sau nhồi máu cơ 

tim ít nhất 40 ngày).  

- Người bệnh suy tim có phân số tống máu thất trái dưới 35%, có độ NYHA II, III.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 2 điều dưỡng  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các ống 

thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây thông 

dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  
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- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động (CRT-

D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  

- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ thuật. 

Nếu người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn vị/ 1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn trái, 

phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác định 

nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé ống thông 

dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định điện 

cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy tạo 

nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1 Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

2 Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

3 Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

4 Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

5 Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

6 Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

7 Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  
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01.34. HỒI PHỤC NHỊP XOANG CHO NGƯỜI BỆNH LOẠN NHỊP BẰNG MÁY 

SỐC ĐIỆN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Dùng 1 xung điện có điện thế lớn (7000-8000 volt) trong thời gian rất ngắn (0,03-0,10 

s) phóng qua tim làm khử cực toàn bộ cơ tim, tạo điều kiện cho nút xoang trở lại nắm quyền 

chỉ huy toàn bộ tim. Có hai loại: sốc điện không đồng bộ và sốc điện đồng bộ (xung được 

phóng ra vào thời điểm lựa chọn là sườn sau sóng R). Sốc điện có thể tiến hành trực tiếp trên 

tim khi mở lồng ngực (sốc điện trong lồng ngực) hoặc qua thành ngực (sốc điện ngoài lồng 

ngực). 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Sốc điện cấp cứu 

- Rung thất/nhanh thất vô mạch: sốc điện không đồng bộ, mức năng lượng: 360J 

- Loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) có rối loạn huyết động: sốc điện đồng bộ 

- Cần thực hiện nhanh chóng, không cần gây mê, chống đông. 

2. Sốc điện có chuẩn bị 

- Các loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) chưa có rối loạn huyết động không đáp ứng với 

các biện pháp điều trị khác như thủ thuật cường phế vị, thuốc chống loạn nhịp. Cần gây 

mê ngắn khi sốc điện. 

- Phương thức: Sốc điện đồng bộ, mức năng lượng thường thấp 25-200J. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tim nhanh nhĩ đa ổ 

- Người bệnhcòn tỉnh 

- Có sự tiếp xúc trực tiếp của Người bệnhvới người khác. 

- Bề mặt da vị trí đặt điện cực bị ẩm ướt. 

- Người bệnhđang mang các thiết bị tạo nhịp hay phá rung trong người. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Thuốc 

- Thuốc gây mê tác dụng ngắn: Propofol là thuốc được lựa chọn hàng đầu hiện nay. 

- Các thuốc vận mạch 

2. Dụng cụ 

Dụng cụ cấp cứu: Bóng ambu, nguồn oxy, bộ dụng cụ đặt nội khí quản. 

 Máy sốc điện bao gồm: 

- Bộ phận tạo xung điện là 1 tụ điện tích điện từ nguồn điện xoay chiều có khả năng phóng 

ra được dòng điện với các tính chất mong muốn theo yêu cầu sốc điện. 
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- Bản sốc điện có kích cỡ thay đổi tùy sốc trong hay ngoài lồng ngực, người lớn hay trẻ em. 

Đối với người lớn sốc điện qua thành ngực thường có đường kính 80mm. 

- Dây điện cực với 3-5 điện cực 

- Màn huỳnh quang (monitor) hiển thị sóng điện tim thu từ các điện cực hoặc bản sốc điện, 

các thông số kỹ thuật. 

- Nút/phím chọn phương thức sốc điện đồng bộ (SYN=synchronization). 

- Nút hoặc phím lựa chọn mức năng lượng (tính bằng joules hoặc watts). Các mức 5-50 J 

chủ yếu dùng cho sốc điện trực tiếp trên tim khi phẫu thuật mở lồng ngực; các mức cao 

hơn thường dùng cho sốc điện ngoài lồng ngực. 

- Nút/phím nạp điện (CHARGE) 

- Nút phóng điện 

3. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt các bản điện cực trên thành ngực người bệnh, kết nối dây dẫn các điện cực với 

monitoring. Lựa chọn phương thức sốc điện và năng lượng sốc. 

- Thoa kem dẫn điện đầy đủ, lực ép trên thành ngực phải đủ đảm bảo tiếp xúc tốt với da 

Người bệnhtránh sinh nhiệt quá mức gây phỏng da. 

- Tránh nối tắt do kem dẫn điện giữa 2 bản điện cực, không để phần da trần của Người 

bệnhtiếp xúc với các vật kim loại xung quanh như thành giường để đảm bảo hiệu quả của 

sốc điện. 

- Gây mê ngắn cho Người bệnh bằng propofol liều 1mg/ kg cân nặng. 

- Người phụ bóp bóng hỗ trợ hô hấp cho người bệnh, theo dõi liên tục SpO2 

- Thủ thuật viên đặt các bản điện cực sốc vào đúng vị trí. Thông thường vị trí đặt bản điện 

cực là đáy-đỉnh, bản điện cực ―STERNUM‖ ở vùng dưới xương đòn bên phải, ―APEX‖ 

ở hơi phía ngoài mỏm tim. 

- Ấn phím nạp điện, khi thanh chỉ dẫn nạp điện ở mức đủ, ấn phím phóng điện. 

- Sau khi sốc điện, người phụ duy trì bóp bóng qua mặt nạ có oxy cho đến khi Người bệnhhồi 

tỉnh hoàn toàn. 

- Cách ly tốt Người bệnh để tránh gây điện giật cho những người xung quanh. 
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VI. THEO DÕI 

- Lâm sàng: ý thức người bệnh, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp. Nếu Người bệnhngừng thở thì 

cố gắng kích thích bằng cách gây đau và gọi to cho Người bệnhtỉnh. Nếu Người bệnhvẫn 

ngừng thở và SaO2 <90%: bóp bóng có oxy hỗ trợ. Nếu tăng tiết đàm rãi: hút đàm rãi qua 

mũi miệng, đặt NKQ nếu cần. 

- Theo dõi điện tâm đồ và xử trí những rối loạn nhịp nếu có. 

- Theo dõi các tổn thương do sốc điện gây ra: bỏng, tiêu cơ vân, hoại tử cơ tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Rung thất do lựa chọn sai phương thức sốc điện, mức năng lượng quá cao: ép 

- tim, và lựa chọn lại mức năng lượng. 

- Ngừng tim: cấp cứu theo qui trình cấp cứu ngừng tuần hoàn ABC 

- Tắc mạch: Hay gặp ở Người bệnhrung nhĩ không được điều trị chống đông hiệu quả. Can 

thiệp mạch hoặc phẫu thuật và dùng chống đông tuỳ từng trường hợp. 

- Hoại tử cơ tim do năng lượng sốc quá cao 

- Phù phổi cấp do suy giảm chức năng tâm thu thất trái hoặc do nhĩ ngừng co bóp thoáng 

qua: điều trị theo phác đồ xử trí phù phổi cấp. 

- Bỏng da 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Lown B, Amarasingham R, Neuman J. New method for terminating cardiac arrhythmias. 

Use of synchronized capacitor discharge. JAMA. Nov 3 1962;182:548-55. 

2. Ambler JJ, Sado DM, Zideman DA, Deakin CD. The incidence and severity of 

cutaneous burns following external DC cardioversion. Resuscitation. Jun 

2004;61(3):281-8. 

3. Schneider T, Martens PR, Paschen H, Kuisma M, Wolcke B, Gliner BE, et al. 

Multicenter, randomized, controlled trial of 150-J biphasic shocks compared with 200- 

to 360-J monophasic shocks in the resuscitation of out- of-hospital cardiac arrest 

victims. Optimized Response to Cardiac Arrest (ORCA) Investigators. Circulation. Oct 

10 2000;102(15):1780-7. 

4. Botto GL, Politi A, Bonini W, Broffoni T, Bonatti R. External cardioversion of atrial 

fibrillation: role of paddle position on technical efficacy and energy requirements. 

Heart. Dec 1999;82(6):726-30. 



 

40 

 

01.35. HỒI PHỤC NHỊP XOANG CHO NGƯỜI BỆNH LOẠN NHỊP  

BẰNG THUỐC 

I. ĐỊNH NGHĨA 

- Rối loạn nhịp tim là sự rối loạn hoạt động điện sinh học của tim về ba mặt: 

- Sự tạo thành xung động. 

- Sự dẫn truyền xung động. 

- Phối hợp cả hai mặt trên. 

II. PHÂN LOẠI 

Thuốc chống loạn nhịp tim được chia làm 4 nhóm theo phân loại của Vaughan- William. 

- Nhóm I: Có tác dụng ổn định màng tế bào nghĩa là ức chế dòng Natri nhanh qua màng tế 

bào vào lúc khử cực. Trong nhóm nầy chia làm 3 phân nhóm: 

- Nhóm Ia: Đứng đầu là quinidine, có tác dụng gây tê màng, làm kéo dài thời kỳ trơ hiệu 

quả và điện thế động. Thuốc có tác dụng ức chế co bóp tim. 

- Nhóm Ib: Có tác dụng gây tê màng nhẹ hơn. Ngược lại, có tác dụng rút ngắn thời kỳ trơ 

hiệu quả và điện thế động. Ít ức chế sự co bóp tim. Đại diện là Xylocaine. 

- Nhóm Ic: Có cả 2 tác dụng trên nhưng không thay đổi thời kỳ trơ và điện thế động. Đại 

diện là flecaine. 

- Nhóm II: Là thuốc ức chế các thụ thể giao cảm bêta, giảm nồng độ catecholamine. Có tác 

dụng ức chế co bóp tim. Đứng đầu là propranolol. Nhóm này có 2 tiểu nhóm: nhóm chọn 

lọc lên tim và nhóm không chọn lọc lên tim, trong đó có thuốc có tác dụng giao cảm nội 

tại và thuốc không có tác dụng giao cảm nội tại. 

- Nhóm III: Đứng đầu là amiodarone. Có tác dụng kéo dài thời kỳ trơ và điện thế động thông 

qua tác dụng ức chế kênh kali ra khỏi tế bào. Ít làm giảm sự co bóp tim. 

- Nhóm IV: Nhóm ức chế kênh canxi chậm vào trong tế bào. Ức chế cả sự dẫn truyền lẫn 

tự động. Làm giảm sự co bóp tim. Đứng đầu nhóm là verapamil. 

- Ngoài ra còn có một số thuốc có tác dụng chống rối loạn nhịp tim nhưng chưa phân loại 

chính thức vào nhóm của Vaughan-Williams. Đó là digital và ATP. 

Những thuốc chống loạn nhịp chính 

Quinidine 

- Nhóm Ia của Vaughan-Williams, hiện nay ít dùng vì tác dụng phụ nhiều. Liều lượng: 

quinidine sulfate trẻ em 30-60mg/kg/ngày chia làm 4 lần; người lớn: 300-600mg/ngày 

chia làm 4 lần. Loại tác dụng chậm có liều tổng cộng tương tự. 

- Bài tiết: Qua gan. 

- Tương tác thuốc: Amiodarone, cimetidine, verapamil làm tăng nồng độ quinidine trong 
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máu. Phenyltoine, phenobarbital, rifampicine làm giảm nồng độ quinidine trong máu. 

Quinidine còn làm tăng nồng độ digital khoảng 50%, cũng như tăng tác dụng của 

warfarine. 

- Độc tính: Chán ăn, nôn, buồn nôn. Gây loạn nhịp khoảng 15% ở người lớn trong đó có 

xoắn đỉnh và ngất. 

- Disopyramide (Rythmodan): 

- Nhóm Ia của Vaughan-Williams Liều lượng: người lớn 300-1000mg/kg/ngày, chia làm 4 

lần. Bài tiết: 50% qua thận và 50% qua gan. 

- Tương tác thuốc: atenolol, erythromycine làm tăng nồng độ disopyramide. Tăng tác dụng 

của warfarine và tăng độc tính của lidocaine. 

- Tác dụng phụ: khô miệng, bí tiểu, nhìn mờ, táo bón, làm suy tim nặng do giảm co bóp tim, 

gây loạn nhịp. 

Lidocaine (Xylocaine) 

- Nhóm Ib của Vaughan-Williams. 

- Liều lượng: Liều tấn công bằng đường tĩnh mạch 0.5-1.0 mg/kg/lần. Có thể lập lại sau 5-

10 phút khi có kết quả, liều tối đa là 5mg/kg. Liều duy trì: 20-50microg/kg/phút, giảm liều 

nếu dùng thuốc trên 24 giờ. 

- Bài tiết: Qua gan. 

- Tương  tác  thuốc:  Thuốc  ức  chế  bêta,  cimetidine  làm  tăng  nồng  lidocaine. 

Phenyltoine, phenobarbital, rìfampycine và isoproterenol làm giảm nồng độ. Tăng độc 

tính lidocaine khi dùng phối hợp disopyramid. 

- Tác dụng phụ: Chủ yếu lên hệ thần kinh như co giật, dị cảm, mất cảm giác và ngừng hô hấp. 

Flecaine 

- Thuộc nhóm Ic. 

- Liều lượng: Người lớn uống 200-400mg/ngày. Bài tiết: 50% ở gan và 50% ở thận. 

- Tương tác thuốc: Amiodarone, cimetidine làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Propranolol 

làm tăng nồng độ cả hai trong máu. Tăng nồng độ digital khoảng 50%. 

- Tác dung phụ: Các biểu hiện thần kinh như run, dau đầu, dị cảm, giảm đi khi giảm liều. 

Làm giảm co bóp tim nên không dùng khi có suy tim. Có tác dụng gây loạn nhịp tim nếu 

dùng ở bệnh nhân có tổn thương cơ tim. 

Propranolol 

- Nhóm II của Vaughan-Williams. 

- Liều lượng: Uống 2-5mg/kg/ngày chia làm 4 lần. Đường tĩnh mạch 0.1-0.2mg/kg/liều 

trong 5 phút. Có thể lập lại sau mỗi 6 giờ. 
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- Bài tiết: Qua gan. 

- Tương tác thuốc: Cimetidine, furosemide, quinidine làm tăng nồng độ thuốc. Phenyltoine, 

phenobarbital, rifampicine làm giảm nồng độ trong máu. 

- Tác dụng phụ: Làm chậm nhịp tim, tăng bloc tim, tăng suy tim, co thắt phế quản, làm tăng 

đường máu, có thể trầm cảm, liệt dương. 

Amiodarone 

- Nhóm III của Vaughan-Williams. 

- Liều: uống tấn công ở người lớn 10mg/kg chia 2 lần / ngày trong 10 ngày sau đó giảm liều 

duy trì 5 mg/kg/ ngày trong 2 tháng rồi giảm lại nửa liều. 

- Tương  tác  thuốc:  amiodaron  làm  tăng  tác  dụng  của  warfarine  khoảng  100%, 

digoxine 70%, quinidine 33% và procainamid 50%. Thuốc làm tăng nồng độ của flecaine, 

phenyltoine. Có tác dụng hợp đồng với thuốc ức chế bêta, chẹn canxi nên không dùng phối 

hợp các loại nầy khi có suy tim. 

- Tác dụng phụ: rất ít. Có thẻ gây viêm phổi, lắng đọng kết mạc mắt, rối loạn chức năng tại 

gan, tuyến giáp, xạm da nếu điều trị lâu dài. 

Adenosine 

- Thuốc không nằm trong phân nhóm Vaughan-Willams nhưng có tác dụng chống loạn nhịp 

tim tốt nên có tác giả đề xuất ở nhóm VI. (Digital được đề xuất ở nhóm V). 

- Liều lượng: chích tĩnh mạch nhanh liều 50-250microg/kg. Có thể nhắc lại sau 5-15 phút. 

- Bài tiết: Tác dụng cực ngắn, chỉ dưới 10 giây. 

- Tương tác thuốc: Dipyridamol, diazepam làm tăng nồng độ adenosine. Theophyliine và 

quinidine làm giảm nồng độ thuốc. Adenosine có thể có tác dụng hợp dồng với verapamil. 

- Tác dụng phụ: Khó thở, đau ngực, nôn nhưng giảm nhanh. 

Điều trị 

- Thuốc chống loạn nhịp Ia: Thường dùng điều trị loạn nhịp trên thất. 

- Thuốc nhóm Ib: Chỉ xử dụng cho loạn nhịp thất. 

- Thuốc nhóm Ic: Chỉ dùng điều trị các loạn nhịp trên thất. 

- Thuốc nhóm II: Chủ yếu dùng cho loạn nhịp trên thất ở bệnh nhân có hội chứng tiền kích 

thích và đôi khi được dùng phối hợp ở thuốc nhóm Ia để điều trị bệnh nhân rung nhĩ hay 

cuồng nhĩ. Tac dụng kém đối với loạn nhịp thất. 

- Thuốc nhóm III: Tác dụng tốt cả trên thất và thất.Thường dùng khi dùng nhóm I đơn độc 

hoặc phối hợp nhưng thất bại. 

- Adenosine: Có tác dụng cắt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất rất tốt. 
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01.36. TẠO NHỊP TIM CẤP CỨU TẠM THỜI VỚI ĐIỆN CỰC 

 NGOÀI LỒNG NGỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tạo nhịp nhân tạo là biện pháp dùng tín hiệu điện từ bên ngoài, thông qua  một thiết bị 

điện tử để kích thích cơ tim hoạt động trong trường hợp có rối loạn trong việc tạo xung 

điện ở tim hoặc rối loạn dẫn truyền dẫn đến nhịp chậm có triệu chứng. 

- Máy tạo nhịp nhân tạo là một thiết bị điện giúp cung cấp tín hiệu điện làm cơ tim đập khi quá 

trình tạo nhịp vốn có của tim, hoặc hệ thống dẫn truyền trong tim hoạt động kém. 

- Có 2 kiểu tạo nhịp nhân tạo: tạo nhịp tạm thời và tạo nhịp vĩnh viễn. Tạo nhịp vĩnh viễn 

được cấy vào trong cơ thể bằng thủ thuật ngoại khoa, sử dụng để điều trị các bệnh lý dẫn 

truyền lâu dài. Tạo nhịp tạm thời được chỉ định trong những tình huống cấp cứu để điều 

trị các rối loạn dẫn truyền thoáng qua hoặc dự phòng sớm các rối loạn nhịp. Tạo nhịp tạm 

thời có thể xâm nhập (đặt qua đường tĩnh mạch), hoặc không xâm nhập (qua thành ngực). 

Tạo nhịp tạm thời là biện pháp điều trị thường quy, cần phải luôn sẵn sàng như là một 

phần của cấp cứu ngừng tuần hoàn, cùng với khử rung, chuyển nhịp tim và cũng giúp theo 

dõi liên tục nhịp tim. 

II. CHỈ ĐỊNH: (theo các mức độ chỉ định tuyệt đối giảm dần từ I đến II) 

1. Mức độ I 

- Có triệu chứng lâm sàng về huyết động rõ, bao gồm nhịp quá chậm và không đáp ứng với 

atropina. Triệu chứng có thể bao gồm huyết áp động mạch tâm thu < 80mmHg, suy giảm 

ý thức, đau ngực, phù phổi. 

2. Mức độ IIa 

- Nhịp chậm với nhịp thoát thất không đáp ứng với điều trị thuốc 

- Tạo nhịp cho những Người bệnhngừng tim với nhịp chậm rõ, hoặc hoạt động điện mất 

mạch do quá liều thuốc, toan máu, hoặc rối loạn điện giải. 

- Tạo nhịp chờ: chuẩn bị tạo nhịp cho Người bệnhnhồi máu cơ tim cấp có liên quan đến rối 

loạn nhịp tim 

+ Rối loạn chức năng nút xoang có triệu chứng 

+ Bloc nhĩ thất cấp 2, Mobitz II 

+ Bloc nhĩ thất cấp 3b 

+ Bloc nhánh P, T, hoặc bloc phân nhánh luân phiên, hoặc bloc 2 nhánh mắc phải mới xuất 

hiện. 

3. Mức độ IIb 

- Tạo nhịp vượt tần số với nhịp nhanh trên thất hoặc nhịp nhanh thất, trơ với điều trị thuốc 

hoặc chuyển nhịp 
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- Ngừng tim nhịp chậm hoặc vô tâm thu 

Ghi chú: 

a: Bao gồm bloc tim hoàn toàn, bloc cấp II có triệu chứng, hội chứng suy nút xoang có 

triệu chứng, nhịp chậm do thuốc (amiodaron, digoxin, chẹn beta, chẹn kênh canxi, 

procainamid), hỏng máy tạo nhịp vĩnh viễn, nhịp chậm thất, rung nhĩ có triệu chứng với 

đáp ứng thất chậm, nhịp chậm trơ trong cấp cứu sốc giảm thể tích, rối loạn nhịp chậm với 

cơ chế thoát thất ác tính. 

b: bloc nhĩ thất cấp II hoặc III không có triệu chứng một cách tương đối có thể gặp trong 

nhồi máu cơ tim thành dưới. Trong trường hợp này, tạo nhịp có thể dựa trên triệu chứng 

của nhịp chậm ngày càng xấu đi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không nên chỉ định tạo nhịp tim tạm thời cho người bệnh rối loạn nhịp ổn định, không có 

triệu chứng (ví dụ: bloc nhĩ thất cấp I, bloc nhĩ thất cấp II-  Mobitz I, hoặc nhịp thoát thất 

ổn định). Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, ví dụ: bloc nhĩ thất cấp II-Mobitz I với QRS 

giãn rộng, có thể làm chậm dẫn truyền dưới nút nhĩ thất, do đó có thể chuyển thành bloc 

nhĩ thất hoàn toàn. 

- Nhịp chậm thứ phát sau hạ nhiệt độ sâu điển hình không cho phép thực hiện tạo nhịp tạm 

thời, vì kích thích điện của máy tạo nhịp có thể làm các rối loạn nhịp này trở nên nặng 

thêm, đe dọa tính mạng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, có trình độ và đã được đào tạo về kỹ thuật này. 

- 02 điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, đã được đào tạo về kỹ thuật này 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1.Vật tư tiêu hao 

- Găng sạch (4 đôi) - Khẩu trang phẫu thuật (4 cái) 

- Găng vô trùng (2 đôi) - Gạc tiểu phẫu (3 gói) 

- Mũ phẫu thuật (4 cái) - Giấy điện tim (1 cuộn) 

- Cồn rửa tay nhanh Anios gel (100ml) - Xà phòng sát khuẩn (20ml) 

- Máy điện tim tại giường  

- Bộ điện cực dán thành ngực (gồm 2 điện cực dùng 1 lần): 1 bộ 

- Máy sốc điện và tạo nhịp ngoài lồng ngực 

- Máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhóm Người thực hiệncó đủ trình độ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. 



 

45 

 

- Bộ dụng cụ đặt ống nội khí quản 

- Máy sốc điện ngoài lồng ngực 

- Nhóm Người thực hiệnđủ trình độ thực hiện thủ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Máy thở và hệ thống chăm sóc hô hấp 

- Các phương tiện phục vụ chăm sóc và điều trị Người bệnhnặng (Người bệnhtrong tình 

trạng sốc hoặc cần thông khí nhân tạo…) 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình: giải thích sự cần thiết, tính hiệu quả và các tác dụng 

phụ của kỹ thuật tạo nhịp ngoài lồng ngực 

- Tư thế người bệnh: không đòi hỏi các tư thế đặc biệt, người bệnh vẫn có thể nằm thẳng 

hoặc nghiêng trong khi được tạo nhịp tạm thời qua thành ngực 3.3.Nơi thực hiện kỹ thuật: 

tại giường bệnh khoa Hồi sức 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Người bệnh hoặc gia đình ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật 

- Phiếu ghi chép quá trình tiến hành kỹ thuật và theo dõi 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

 Kiểm tra chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tiến hành kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh 

- Kiểm tra đúng tên, tuổi, số giường, chẩn đoán 

- Kiểm tra các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không 

- Đảm bào người bệnh đã được làm đầy đủ xét nghiệm (xét nghiệm cơ bản, khí máu động 

mạch, điện tim… và các xét nghiệm khác phục vụ chẩn đoán nguyên nhân gây rối loạn 

nhịp), và được áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết. 

- Mắc máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Bật máy sốc điện sẵn sàng, lắp điện cực theo dõi điện tim trên máy sốc điện 

- Làm sạch và lau khô toàn bộ vùng da sẽ dán điện cực (nếu tại chỗ có nhiều lông cũng cần 

làm sạch để đảm bảo điện cực tiếp xúc hoàn toàn trên bề mặt da) 

- Đặt điện cực trên da theo hướng dẫn của nhà sản xuất: trước-sau hoặc trước- bên (hình 1, 

hình 2). Thường đặt điện cực theo vị trí trước-bên: điện cực âm được đặt ngay sát bên 

ngoài mỏm tim, điện cực dương được đặt sát bờ trái xương ức. 
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- Hai điện cực phải cách nhau ít nhất 7,5 cm. Không đặt ngược điện cực. 3.5. Kết nối 2 điện 

cực tạo nhịp này với máy sốc điện. 

- Điều chỉnh tần số tim và ngưỡng tạo nhịp tùy theo tình trạng rối loạn nhịp của người bệnh. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật: mạch, huyết áp, ý thức, SpO2, 

nhịp thở, nước tiểu. 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật: đặt máy tạo nhịp thành công khi: 

+ Có bắt được nhịp về điện-cơ: có gai tạo nhịp, có hoạt động về cơ (vì người bệnh có thể 

trong tình trạng hoạt động điện mất mạch, hoặc có thể dẫn đến phân ly điện cơ) 

+ Cải thiện cung lượng tim 

+ Nhịp tim của người bệnh ít nhất bằng với nhịp đặt của tạo nhịp 

+ Cải thiện huyết áp động mạch 

+ Cải thiện màu da 

+ Nhịp mạch ngoại biên trùng với nhịp của máy tạo nhịp 

+ Quan sát sóng của SpO2  so sánh với nhịp của máy tạo nhịp 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật: đây là kỹ thuật an toàn, không xảy ra tai 

biến, chỉ tồn tại một số bất tiện nhỏ 

+ Bỏng, nóng rát hoặc ban đỏ, nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực 

+ Co cơ, có thể gây đau 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 

- Cảm giác nóng, bỏng rát hoặc ban đỏ/nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực tạo nhịp: giải thích 

và dặn người bệnh/gia đình để kịp thời phát hiện tình trạng này. 

- Co cơ, có thể gây đau: chú ý đặt cường độ kích thích phù hợp, đảm bảo điện cực tiếp xúc 

tốt trên da. Tránh đặt điện cực trực tiếp lên tổn thương hoặc xương (xương ức, cột sống, 

xương bả vai). Nếu cần có thể chỉ định thuốc an thần/giảm đau cho người bệnh. 
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Hình 1: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – sau. 

Apex: mỏm tim; front phía trước; back: 

phía sau 

Hình 2: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – bên. 

 ternum ương ức; Apex: mỏm tim; 

Lateral: phía bên 

http://www.uptodate.com/contents/temporary-cardiac-pacing
http://www.philips.com/heartstart
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01.37. TẠO NHỊP CẤP CỨU VỚI ĐIỆN CỰC TRONG BUỒNG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực tiếp để 

cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. Đồng thời 

tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật can thiệp điều 

trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp tim vĩnh 

viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

+ Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

+ Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện: 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 
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3. Người bệnh: 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án  

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

 Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

 Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải 

tùy theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

 Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

 Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

 Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. 

Chú ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 

chu kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

 Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn 

nhịp nhanh tái phát. 

 Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể 

áp dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích 

cực. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 
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- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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01.38. TẠO NHỊP TIM VƯỢT TẦN SỐ 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực 

tiếp để cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. 

Đồng thời tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật can 

thiệp điều trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp 

tim vĩnh viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

 Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

 Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

 Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

 Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải 

tùy theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

 Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

 Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

 Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. 

Chú ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 

chu kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

 Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn 

nhịp nhanh tái phát. 

 Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể 

áp dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích cực. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 
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- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới chỗ 

băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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01.39. HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY ≤ 8 GIỜ 

I. MỞ ĐẦU 

- Tăng huyết áp (THA) hậu phẫu mổ tim là một tình huống thường gặp. Mức huyết áp tăng 

cao sẽ làm cho các miệng nối ngoại khoa bị bung dẩn đến chảy máu ồ ạt, nguy hiểm đến 

tính mạng. 

- Việc hạ huyết áp chỉ huy sau mổ tim là một xử trí cấp cứu quan trọng sau mổ tim. 

II. CÁCH NHẬN BIẾT THA SAU MỔ 

- Tất cả bệnh nhân sau mổ tim đều được theo dỏi huyết áp xâm lấn liên tục, nên việc nhận 

biết THA rất dể dàng. 

- Căn cứ theo chỉ số huyết áp bình thường của từng nhóm tuổi trẻ em( bình thường ở khoảng 

<90 bách phân vị ), bất cứ khi nào trị số huyết áp bệnh nhân sau mổ vượt quá 20 % trị số 

bình thường đều được xem là THA. 

Phân loại HA Trẻ em và thiếu niên <18 Thiếu niên >18 

Bình thường HATT và Ttr < 90 BPV HATT <120 mmHg 

HATTr <80 mmHg 

Tiền THA HATT hay HATTr ở 90-95 

BPV 

>120/80 mmHg 

HATT 120-139 mmHg 

HATTr 80-89 mmHg 

Giai đoạn I HATT/HATTr >95-

99BPV + 5 mmHg 

HATT 140-159 mmHg 

HATTr 90-99 mmHg 

Giai đoạn 2 HATT/HATTr > 99 BPV+ 

5 mmHg 

HATT >160 mmHg 

HATTr >100mmHg 

 

Tham khảo trị số HA theo tuổi bảng 1 

Bảng 1: Trị số huyết áp theo tuổi 
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Đối với người lớn : 

THA theo AHA là HATthu >140 mmHg, HATtr >90 mmHg 

III. CÁC NGUYÊN NHÂN 

1. BN tỉnh thức. 

2. BN run cơ do lạnh, do tác dụng phụ thuốc mê… 

3. BN tăng co mạch do tác dụng phụ thuốc vận mạch hay tình trạng tăng hoạt động hệ co 

mạch nội tại. 

IV. XỬ LÝ 

1. Khi phát hiện BN tăng huyết áp sau mổ tim, luôn luôn loại trừ tình trạng bệnh nhân thức 

tỉnh, tăng vận động, run cơ do lạnh bằng các phương pháp không dùng thuốc. 

2. Nếu huyết áp không ổn định,trong khi bệnh nhân chưa thể cai máy thở và rút NKQ có 

thề dùng liều an thần nhẹ ( midazolam 0,1-0,2 mg/kg /liều/ Propofol 0,5mg/kg/bn người 

lớn) hay dãn cơ nhẹ (0,5 1 mg/kg /liều). 

3. Nếu HA tiếp tục ở mức cao, giảm liều thuốc vận mạch gây co mạch. 

4. Nếu HA vẫn giử ở mức cao sau khi điều chỉnh bằng các biện pháp 1,2,3, tiến hành hạ 

huyết áp chỉ huy bằng thuốc dãn mạch 
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V. THUỐC DÃN MẠCH DÙNG TRONG HỒI SỨC 

1. Nicardipine 

Truyền TM 1-3 mcg/kg/min. 

Bolus TM 0,51 mg/kg/lần ở bn người lớn 

2. Glycerine trinitrate 

0,5 -5 mcg/kg/min. Không dùng quá 24 giờ. 

3. Sodium Nitroprusside 

0,5-4 mcg/kg/min 

Dùng không quá 24 tiếng, và che ánh sáng bảo vệ hiệu quả thuốc. 

4. Captopril 

0,1 mg/kg 2mg/kg. Trộn chung thức ăn , cho chậm trong 1-2 h giảm nguy cơ tụt HA. 

5. Amlodipine 

Dùng thăm dò từng viên 5 mg ở BN người lớn. 

6. Bisoprolol  

Ở BN người lớn có tiền căn THA, phối hợp nhóm Bisoprolol giúp kiểm soát HA. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nelson textbook of Pediatric 2016 

2. Royal Chidlren Hospital Guidelines 2020 

3. Pediatric critical care , 2010. 

4. Phác đồ điều trị Viện tim @)2020 

5. Guideline ESC 2020 về điều trị THA. 
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01.40. CHỌC HÚT DỊCH MÀNG NGOÀI TIM DƯỚI SIÊU ÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng tâm 

thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng 

dịch màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi huyết 

động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnh có huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

+ Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

- Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

- Bơm tiêm 50ml, 20ml 

- Lidocain 1%, 10-20ml 

- Dung dịch sát trùng: Betadine 

- Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

+  Monitor theo dõi liên tục điện tim 

+  Máy siêu âm tại giường 

+  Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

+  Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnh ở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống dưới 

khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 
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- Thở oxy gọng kính 

- Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 

- Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm 

lên vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 

Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 

2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại chỗ 

bằng lidocain 1%. 

- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 
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- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu 

âm xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện 

cực V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên 

quan sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một 

đầu nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

Thủng thành tim: 

- Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu đỏ 

tươi 

- Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng lên, 

phải mổ cấp cứu. 

Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng phổi 

Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tayal  VS,  Moore  CL,  Rose  GA  (2003),  ―Emergency  Ultrasound‖,  1
st 

edition, 

pp.89-127. McGraw-Hill, New York. 

2. Tibbles CD, Porcaro W, (2004), ― Procedural applications of ultrasound‖, Emerg Med 

Clin North Am, pp.797-815. 
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01.41. CHỌC DÒ MÀNG NGOÀI TIM CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng tâm 

thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng 

dịch màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi 

huyết động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnh có huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

+ Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

- Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

- Bơm tiêm 50ml, 20ml 

- Lidocain 1%, 10-20ml 

- Dung dịch sát trùng: Betadine 

- Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

+  Monitor theo dõi liên tục điện tim 

+  Máy siêu âm tại giường 

+  Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

+  Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnh ở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống 

dưới khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 

- Thở oxy gọng kính 

- Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 

- Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm 

lên vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu 

mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim Chọc dò dịch 

màng ngoài tim theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 

Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 

2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại 
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chỗ bằng lidocain 1%. 

- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 

- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu âm 

xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện cực 

V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên quan 

sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một đầu 

nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

Thủng thành tim: 

- Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu đỏ 

tươi 

- Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng lên, 

phải mổ cấp cứu. 

Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng phổi 

Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 
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01.42. ĐẶT DẪN LƯU MÀNG NGOÀI TIM CẤP CỨU BẰNG CATHETER QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

- Tràn dịch màng tim là một bệnh lí khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng 

ngoài tim gây ép tim thây đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 ml dịch màng ngoài tim xuất 

hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ như sau chấn thương, máu màng ngoài tim có 

thể gây ép tim, nhưng nếu dịch màng ngoài tim xuất hiện từ từ trong vài ngày tới vài 

tuần thỡ số lượng dịch có thể tới 2000ml mới gây ép tim. 

- Chọc dịch màng ngoài tim là một thủ thuật rút dịch ở khoang màng ngoài tim, và nó có 

thể cứu sống Người bệnh bị ép tim cấp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn dịch, máu  màng tim có ép tim cấp 

- Lấy dịch xét nghiệm chẩn đoán (ung thư, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm…) 

- Tràn dịch màng tim số lượng nhiều mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình vẫn 

có thể được chỉ định chọc dẫn lưu dịch màng tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

- Tăng áp lực động mạch phổi nhiều 

- Rối loạn đông máu hoặc chảy máu các cơ quan chưa được điều chỉnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức 

cấp cứu : 01 

- Người phụ là bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu, bác sỹ cao học, nội 

trú: 01 

- Người phụ dụng cụ: 01 Điều dưỡngđã được đào tạo 

- Người thực hiện làm thủ thuật đội mũ, đeo khẩu khang, rửa tay 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- - Găng vô trùng : 05 đôi 

- Găng khám: 06 đôi 

- Kim lấy thuốc : 05 cái 

- Kim luồn 16 G : 04 chiếc 

- Lưỡi dao mổ : 01 cái 

- Chỉ khâu không tiêu : 02 sợi 

- Bơm tiêm 5ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 10ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 50ml : 02 cái 

- Dây truyền : 02 cái 
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- Gạc N2 : 02 gói 

- Lidocain 2% loại 2ml/ống : 04 ống 

- Iodine 10% lọ 60ml : 0,5 lọ 

- Fentanyl 0,1mg : 01 ống 

- Mũ phẫu thuật : 04 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật : 04 cái 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ dụng cụ cấp cứu hô hấp : bóng ambu, mask, ống nội khí quản 

- Dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn 

2.3 Các chi phí khác 

- Panh có mấu, không mấu 

- Hộp bông còn 

- Săng lỗ vô trùng 

- Áo mổ 

- Chi phí khấu hao máy siêu âm (5000 ca/5 năm) 

- Bồn hạt đậu inox nhỡ 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi chọc 

dich màng tim, ghi cam kết phẫu thuật 

- Thở oxy, thở máy và hút đàm hút hầu họng nếu đã đặt ống nội khí quản 

- Do huyết áp, đo mạch đảo 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30 – 45 độ để dịch tập trung xuống dưới 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnhhoặc người đại diện hợp pháp 

- Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng ( nếu có). 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện Kỹ thuật 

 Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ, trải xăng, gây tê tại chỗ . 

- Xác định vị trí chọc. Vị trí chọc dưới mũi ức 0,5 – 1cm, lệch sang trái 0,5 cm đối với  

Người bệnh gầy và 1,5 cm đối với Người bệnhbéo. 

 Bước 2: Rạch da nhỏ tại vị trí chọc giúp đưa kim vào dễ hơn. 

 Bước 3: chọc qua da : có 2 lựa chọn cho kim chọc dịch màng tim 

- Kim luồn 16G với nòng bên trong hoặc kim lấy thuốc 18 gauge nối với bơm tiêm 20 
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ml (thích hợp hơn với Người bệnhtràn dịch màng tim có ngừng tim) 

- Kim với nòng bên trong thì đưa kim chậm hơn và khi rút nòng trong ra có dịch chảy ra 

là đó vào tới dịch màng ngoài tim. Nòng bên trong kim có tác dụng tránh tắc kim. 

- Khi chọc với kim nối với bơm tiêm thì có thể đưa kim nhanh hơn, vừa đưa kim vào 

vừa hút , khi nào có dịch vào bơm tiêm là đó vào tới màng ngoài  tim. Nhưng kim nối 

với bơm tiêm thích hợp hơn cho chọc dịch màng tim có ngừng tim. Kim với nòng bên 

trong có thể nối với bơm tiêm khi rút nòng trong ra. 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim nối bơm tiêm, lấy 10 ml lidocain vào trong bơm tiêm, 

đuổi khí và nối với kim chọc. 

- Lidocain được sử dụng giúp Người bệnhdễ chịu hơn nhưng có thể bỏ qua trong trường 

hợp chọc dịch màng tim cấp cứu có ngừng tim. 

- Gây tê từng lớp, vừa đưa kim vùa hút cho đến khi vào tới khoang  màng ngoài tim 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim có nòng bên trong, đưa kim đi từ từ và rút nòng bên 

trong ra 2 – 5 giây mỗi khi kim chọc vào sâu thêm 0,5 – 1 cm để kiểm tra có dịch chảy 

ra chưa. 

- Tay không thuận cầm kim và để đầu kim vào vị trí da đó rạch, tay còn lại cầm bơm 

tiêm hoặc nòng trong kim tựy vào phương pháp lựa chọn. 

- Đưa kim một góc 450 với mặt da và hướng lên vai trái (khớp cùng vai) 

- Đưa kim từ từ cho đến khi đầu kim đi qua xương sườn. 

 Bước 4: Khi đi qua xương sườn, hạ kim 15
0 

so với mặt da, đưa kim từ từ vào khoang màng 

ngoài tim. Khi kim vào tới màng ngoài tim sẽ thấy cảm giác hẫng tay, nhưng để chắc chắn 

đó chọc vào khoang màng ngoài tim khi thấy dịch chảy ra qua kim. 

- Để đặt dẫn lưu màng ngoài tim thì một nòng dẫn có thể đưa qua kim vào trong màng 

ngoài tim. 

- Rút bỏ kim ra khỏi guidewire, nong đường vào băng nong 6 – 8 French. 

- Rút bỏ nong, đưa catheter dẫn lưu qua nòng dẫn vào trong màng ngoài tim. Rút bỏ 

nòng dẫn 

- Nối đầu catheter với đầu ba chạc 

- Khâu catheter vào da và phủ gạc vô khuẩn 

Bước 5: Dẫn lưu dịch 

- Có thể thay bơm tiêm 20 ml bằng 50 ml để hút dịch, cung lượng tim sẽ được cải thiện 

khi hút ra 50 ml. 

- Nối với hệ thống dẫn lưu, dẫn lưu dịch màng tim 

- Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: vi sinh vật, sinh hóa, tế bào… 

VI. THEO DÕI 

- Lưu ý khi làm thủ thuật: 

+ Lắp monitoring theo dõi điện tim trong suốt quá trình làm thủ thuật, khi kim vào tới 

màng ngoài tim trên điện tim xuất hiện ST chênh lên hoặc xuất hiện ngoại tâm thu. 
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+ Khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm, dung dịch muối trong xylanh 

được dùng như là chất cản quang để xác định chắc chắn vị trí kim đó vào màng 

ngoài tim. 

+ Trong hầu hết các trường hợp, cho phép lưu ống dẫn lưu màng ngoài tim khoảng 

24 tới 48 giờ. 

- Theo dõi số lượng và màu sắc dịch ra: tùy thuộc vào tình trạng dịch ban đầu, theo dõi 

để phát hiện sớm biến chứng tắc dẫn lưu, tràn máu khoang màng ngoài tim 

- Siêu âm hàng ngày để đánh giá số lượng dịch màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc thủng buồng tim, nhịp nhanh thất hoặc nhịp chậm, rách mạch máu cần phải phẫu 

thuật, chảy máu khoang màng ngoài tim, rách động mạch vành, phù phổi cấp, ngừng 

tim 

- Tràn khí màng phổi cần phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi 

- Tắc dẫn lưu: Khi dẫn lưu lâu hơn, catheter có thể được giữ tránh tắc bằng 3 cách sau: 

+ Hút dẫn lưu liên tục 

+ Bơm rửa catheter mỗi 1 – 2 giờ. 

+ Bơm vào nòng catheter  urokinase và mở catheter mỗi 2 – 4 giờ và mở trong  1 giờ. 

- Nhiễm khuẩn: bổ sung thêm thuốc kháng sinh 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: nếu chảy máu trong ổ bụng do tổn thương các tạng 

ngay lập tức mời phẫu thuật viên hội chẩn để mổ. 
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01.46. ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Điều trị tái thông sớm ở động mạch  vành (ĐMV)  thủ  phạm gây ra  nhồi  máu cơ tim 

(NMCT) cấp sẽ làm giảm tỉ lệ tử vong. Tái tưới máu cấp cứu có thể thực hiện được 

bằng phương pháp can thiệp ĐMV qua da hoặc bằng thuốc tiêu sợi huyết (TSH). Can 

thiệp ĐMV qua da đạt được tỉ lệ tái thông mạch máu cao và ít biến chứng hơn so với 

TSH, nhưng TSH vẫn có những ưu thế như dễ thực hiện, cách sử dụng đơn giản nên 

vẫn là một lựa chọn ở nhiều trung tâm cấp cứu trên thế giới. Nhiều thử nghiệm lớn đã 

chứng minh TSH làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do NMCT cấp, giải quyết được 60 - 

90 % các trường hợp. Cơ chế tác dụng chủ yếu của thuốc TSH là làm hoạt hóa 

plasminogen thành plasmin ở vị trí huyết khối gây tắc ĐMV làm ly giải fibrinogen, làm 

tan rã huyết khối, làm tái thông ĐMV bị tắc. 

- Mặc dù điều trị tái tưới máu ĐMV bằng thuốc TSH trong điều trị NMCT cấp có nhiều 

lợi ích nhưng nguy cơ chảy máu do điều trị lại là một nguyên nhân làm cản trở lựa chọn 

điều trị. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Người bệnhđược chẩn đoán NMCT cấp, có cơn đau ngực điển hình xuất hiện dưới 12 

giờ, cùng với biểu hiện đoạn ST chênh lên hoặc block nhánh trái mới xuất hiện trên điện tâm 

đồ, có tăng các dấu ấn sinh học cơ tim (CK-MB, Troponin T,..) là phù hợp cho điều trị TSH. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Chống chỉ định tuyệt đối 

- Có bất kì xuất huyết nội sọ nào trước đây. Có bất thường mạch máu hay cấu trúc nội sọ 

(như dị dạng động tĩnh mạch, phình mạch máu,…) 

- Có khối u ác tính nội sọ (nguyên phát hoặc thứ phát). Có đột quỵ thiếu máu não cấp 

trong vòng 3 tháng. Nghi ngờ bóc tách thành động mạch chủ. 

- Xuất huyết đang tiến triển hoặc cơ địa dễ chảy máu. 

- Chấn thương vùng đầu-mặt nghiêm trọng trong vòng 3 tháng gần đây. 

2. Chống chỉ định tương đối 

- Đang bị tăng huyết áp nặng không kiểm soát được (huyết áp tâm thu >180 mmHg hoặc 

huyết áp tâm trương >110 mmHg). Tiền sử đột quỵ thiếu máu não trên 3 tháng, sa sút 

trí tuệ, hoặc bệnh lý nội sọ mà không có chống chỉ định tuyệt đối. Chấn thương hoặc 

hồi sức tim phổi kéo dài (hơn 10 phút). Phẫu thuật lớn trong vòng 3 tuần qua. Chảy máu 

nội tạng gần đây (trong vòng 2-4 tuần). 

- Tổn thương mạch máu mà chưa cầm được. Phụ nữ mang thai. Loét dạ dàĐiều 

dưỡngtràng đang tiến triển. Đang dùng thuốc kháng đông: INR cao, nguy cơ cao bị 

chảy máu. 

- Trước đây đã dùng thuốc tiêu sợi huyết mà lần này định sử dụng, hoặc có phản ứng dị 

ứng với các thuốc này. 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ: 01 bác sĩ được đào tạo về kỹ thuật sử dụng thuốc tiêu sợi huyết 

- Điều dưỡng: 02 điều dưỡng. 

2. Phương tiện, dụng cụ 

- Vật tư tiêu hao, dụng cụ: Dây truyền dịch, găng sạch, bơm kim tiêm, catheter ngoại 

biên, ống nghe, huyết áp, ống nội khí quản, oxy, bóng mask. 

- Dụng cụ cấp cứu trong khi làm thủ thuật: Bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy theo 

dõi Người bệnh monitoring, máy ghi điện tim, máy sốc điện, máy thở. 

 Chuẩn bị thuốc tiêu sợi huyết: 

- Nhóm không chọn lọc fibrin: Các thuốc TSH thế hệ đầu tiên gồm streptokinase và 

thuốc hoạt hóa plasminogen loại kết hợp mô- rtPA (alteplase) đòi hỏi phải truyền tĩnh 

mạch liên tục. 

- Nhóm chọn lọc fibrin: Là những thuốc TSH thế hệ hai và ba, được dùng tiêm tĩnh 

mạch. Các thuốc thường dùng: Reteplase, tenecteplase. 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho Người bệnhvà/hoặc người đại diện hợp pháp của Người bệnhvề kỹ thuật 

và các lợi ích, các rủi ro, nguy cơ và các biến chứng nguy hiểm có thể gặp và yêu cầu 

Người bệnhvà/hoặc người nhà Người bệnhtự nguyện ký cam kết chấp nhận thực hiện 

kỹ thuật (consent) 

- Đặt Người bệnh nằm tư thế đầu cao, cho thở oxy, mắc máy monitoring theo dõi, dặt 

đường truyền tĩnh mạch,.. 

- Kỹ thuật phải được thực hiện tại phòng thủ thuật, phòng cấp cứu Người bệnhnặng Khoa 

cấp cứu, khoa tim mạch. 

4. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án 

- Ghi chép hội chẩn về kỹ thuật, chỉ định thực hiện kỹ thuật vào bệnh án. 

- Kiểm tra lại các xét nghiệm phục vụ kỹ thuật 

- Phiếu cam kết chấp thuận thực hiện thủ thuật phải được dán vào bệnh án 

- Phiếu ghi chép về kỹ thuật và quá trình thực hiện kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại hồ sơ về chỉ định chống chỉ định, phiếu cam kết chấp thuận 

kỹ thuật,.. 

2. Kiểm tra lại người bệnh: Khám lại, đánh giá lại chức năng sống 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

- Xử trí cấp cứu ban đầu NMCT cấp theo phác đồ: Thở ô xi, giảm đau, ức chế kết tập tiểu 

cầu, heparin, thuốc chẹn beta,.. 

- Đánh giá người bệnh, chẩn đóan xác định NMCT cấp, tìm chỉ định của thuốc tiêu huyết 

khối, tìm các chống chỉ định. Nếu có chỉ định phải thực hiện điều trị càng sớm càng tốt, 

tốt nhất là trong 6 giờ đầu. 
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- Thuốc chống đông: Heparin tiêm TM bolus 5000 đơn vị/kg sau đó duy trì truyền tĩnh 

mạch liều 1000 đơn vị/kg/giờ. Cần điều chỉnh liều theo aPTT sao  cho thời gian này gấp 

1,5 thời gian chứng (50-75 giây). Ngừng truyền Heparin trong thời gian dùng thuốc tiêu 

sợi huyết. 

- Lựa chọn loại thuốc tiêu huyết khối và liều dùng theo bảng sau: 

Các thuốc TSH đặc hiệu với fibrin (ưu tiên lựa chọn): 

- Alteplase (rt-PA): Tiêm thẳng TM 15 mg sau đó truyền TM 0,75 mg/kg (cho tới 50 

mg) trong vòng 30 phút, tiếp theo 0,5 mg/kg (cho tới 35 mg) truyền TM trong 60 

phút tiếp theo. Liều tối đa 100 mg trong 90 phút. 

- Reteplase (rt-PA): tiêm thẳng TM 10 đơn vị (ĐV) trong 2 phút, sau đó 30 phút lại 

tiêm TM nhắc lại như vậy (10 ĐV). 

- Tenecteplase (NTK-tPA): Tiêm TM 0,5 mg/kg cân nặng trong 2 phút. 

Các thuốc không đặc hiệu với fibrin: 

- Streptokinase (SK): Truyền TM 1,5 triệu ĐV trong vòng 60 phút. 

- Anistreplase (APSAC): tiêm thẳng TM 30 ĐV trong vòng 2 phút. 

- Urokinase (UK): truyền TM 3 triệu đv trong vòng 60 phút. 

- Các thuốc rt-PA được nhiều ưu điểm nhưng giá thành cao. Streptokinase là thuốc cũng 

được dùng rộng rãi, giá thành rẻ hơn và tương đối ít tai biến. 

- Khi dùng các thuốc tiêu sợi huyết bắt buộc phải phối hợp với heparin nhằm làm giảm 

nguy cơ tái tắc mạch sau dùng thuốc tiêu huyết khối. Heparin được dùng sau khi dùng 

thuốc tiêu huyết khối 4 giờ, heparin truyền TM với liều 1000 đv/giờ trong vòng 48 - 72 

giờ tiếp. Những ngày sau có thể thay thế bằng heparin trọng lượng phân tử thấp với liều 

0,1ml/10kg × 2 lần/24h trong 4 - 5 ngày tiếp theo. Các thuốc Aspirin, Clopidogrel, 

thuốc hạ huyết áp, statine, ức chế men chuyển, chẹn beta, kiểm soát đường huyết,.. chỉ 

định theo phác đồ thường quy. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, tình trạng đau ngực, khó thở, mạch, huyết áp, điện tim 

đồ, xét nghiệm troponin, xét nghiệm đông máu. 

2. Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật: Thay đổi triệu chứng cơ năng (Đau ngực), 

thay đổi điện tâm đồ, kết quả tái tưới máu động mạch vành, loạn nhịp, suy tim, phù phổi, 

suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc. 

3. Theo dõi các biến chứng của thuốc tiêu sợi huyết: Chảy máu tại nơi tiêm truyền, chảy 

máu dưới da, thay đổi ý thức (xuất huyết não), đái máu, xuất huyết tiêu hóa, dị ứng, sốc phản 

vệ,.. 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Các biến chứng 

- Biến chứng của các thuốc tiêu sợi huyết quan trọng nhất là chảy máu,  chảy máu nội sọ 

là biến chứng nguy hiểm nhất, ngoài ra có thể gây chảy máu bất kể nơi nào. 

- Xuất huyết ngoài não: Theo dõi trên lâm sàng chảy máu chân răng, đái máu, chảy máu 

chỗ tiêm thuốc, xuất huyết tiêu hóa... 
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- Xuất huyết não: theo dõi diễn biến bằng thang điểm Glasgow. Chụp cắt lớp vi tính sọ 

não nếu có nghi ngờ. Bất kỳ Người bệnhnào trong hay sau điều trị TSH có biểu hiện 

thay đổi đột ngột tình trạng tinh thần kinh phải được chụp CT sọ ngay. 

2. Các biện pháp xử trí 

- Biến chứng xuất huyết ngoài sọ: Giảm liều heparin theo APTT, băng ép tại chỗ. Cần 

theo dõi thời gian aPTT. Nếu mất máu nhiều phải truyền máu,  huyết thanh tươi. 

- Biến chứng xuất huyết nội sọ: Ngưng tất cả thuốc chống đông và TSH. Phải truyền 

huyết tươi đông lạnh, hoặc yếu tố ngưng kết lạnh để bổ sung lại fibrin và yếu tố VIII, 

truyền tiểu cầu nếu Người bệnhcó thời gian chảy máu kéo dài. Biến chứng chảy máu 

nặng cần chuyền máu chiếm khoảng 10% trường hợp. Hạn chế tiêm tĩnh mạch và tránh 

chọc động mạch trong vòng 24 giờ từ khi bắt đầu truyền TSH 

- Biến chứng loạn nhịp: Ngoại tâm thu thất: tiêm tĩnh mạch xylocaine 1- 2 mg/kg, sau đó 

truyền duy trì 0, 5- 1mg. Rung thất: dùng máy sốc điện phá rung. 

- Biến chứng dị ứng: tiêm tĩnh mạch solumedrol 40mg, dimedrol 20mg. 
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01.47. ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Bóng đối xung động mạch chủ (intra-aortic balloon counterpulsation – IABP) là 

phương pháp cơ học giúp hỗ trợ tuần hoàn tạm thời dựa trên nguyên tắc giảm hậu tải trong 

thời kỳ tâm thu và tăng tưới máu thời kỳ tâm trương cho thất trái, cải thiện cung lượng tim, 

phân suất tống máu, tưới máu vành, giảm sức căng thành thất trái, giảm áp lực thủy tĩnh mao 

mạch phổi. 

II. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Trong thời kỳ tâm trương, bóng được bơm lên trong động mạch chủ ngực làm tăng 

huyết áp tâm trương lên hơn 30 mmHg, giúp tăng tưới máu mạch vành. Trong thời kỳ tâm 

thu, bóng nhanh chóng xẹp xuống, tạo thuận lợi cho tâm thất tống máu ra khỏi tim (khoảng 

20%).  

 
Hình 1: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ ngực khi bóng được bơm  

với tỉ lệ 1:2. 

III. CHỈ ĐỊNH 

3.1  Nhóm chỉ định có lợi ích rõ ràng 

- Hội chứng giảm cung lượng tim nặng sau phẫu thuật tim hở  

- Hở van 2 lá NẶNG cấp tính 

- Nhồi máu cơ tim cấp gây thủng vách liên thất 

- Rối loạn nhịp thất kháng trị 

- Đau thắt ngực không ổn định trơ với điều trị nội khoa 

- Suy tim mất bù cần hỗ trợ để chuẩn bị ghép tim hay tim nhân tạo 

- Hỗ trợ bệnh nhân ECMO VA. 

3.2  Bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da 

- Không sử dụng thường quy cho tất cả bệnh nhân NMCT cấp biến chứng sốc tim. 

- Nghiên cứu SHOCK II cho thấy ở bệnh nhân sốc tim do NMCT, IABP không giảm tử 

vong so với nhóm chứng, tỉ lệ tử vong trong 30 ngày khoảng 40%. 

- Nên sử dụng khi can thiệp mạch vành qua da cho những bệnh nhân hội chứng mạch vành 
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cấp có huyết áp không ổn định hoặc sốc tim do biến chứng cơ học. 

- Can thiệp mạch vành qua da trên những bệnh nhân nguy cơ rất cao (can thiệp thân chung 

mạch vành trái, can thiệp chỉ còn một nhánh mạch vành duy nhất, tổn thương nặng nhiều 

nhánh mạch vành) có suy chức năng tâm thu thất trái nặng (phân suất tống máu < 35%), 

hoặc mới bị suy tim mất bù: IABP để sẵn phòng khi có biến chứng hoặc sốc tim.  

3.3  Nhóm chỉ định có lợi ích tương đối: 

- Hẹp khít van động mạch chủ mất bù. 

- Hỗ trợ chu phẫu cho bệnh nhân bắc cầu chủ-vành nguy cơ cao. 

- Bệnh nhân can thiệp mạch vành nguy cơ cao. 

3.4  Nhóm chỉ định lợi ích chưa rõ ràng: 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

4.1  Tuyệt đối: 

- Hở van động mạch chủ nặng 

- Bóc tách động mạch chủ. 

4.2 Tương đối: 

- Bệnh lý động mạch đùi chậu (xơ vữa nặng) 

- Phình động mạch chủ bụng 

- Đặt stent động mạch chậu 

- Mảnh ghép đùi-chậu 

- Bệnh rối loạn đông cầm máu 

V. TRANG BỊ CHUẨN BỊ ĐẶT BÓNG IABP 

5.1. Bộ phận điều khiển: Thiết bị vi tính có các cổng nối, có màn hình hiển thị, có bàn 

điều khiển. Hiện có 2 hãng sản xuất chính là Datascope và Arrow (hình 2). Thiết bị được dùng 

ở Viện Tim là model CS100 và CS 300 (MAQUET). 

5.2. Bóng: Đa số là bóng 2 nòng, một nòng dùng để theo dõi huyết áp xâm lấn và một 

nòng để bơm khí helium (hình 2). Một số hãng dùng bóng có sợi quang để theo dõi huyết áp 

và hỗ trợ hoạt động chính xác hơn. 

Các loại bóng thường dùng: 

+ 25 cm3 cho bệnh nhân thấp hơn 1,5 m 

+ 34 cm3 cho bệnh nhân 1,5 đến 1,6 m 

+ 40-50 cm3 cho bệnh từ 1,6 đến 1,8 m 

5.3. Bình khí Helium gắn vào bộ phận điều khiển. 

5.4. Cáp huyết áp và transducer. 
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Hình 2: Bộ phận điều khiển và bóng 

 

 
 

 

VI. KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH 

6.1. Chuẩn bị vùng động mạch đùi (trái hay phải): sát khuẩn rộng vùng chích. 

6.2. Dùng kỹ thuật Seldinger để đưa một ca-tê-te vào động mạch đùi. Trường hợp khó có 

thể bộc lộ vùng động mạch đùi. Luồn nhẹ dây dẫn theo ca-tê-te vào động mạch đùi hướng lên 

quai động mạch chủ. Nếu có màn tăng sáng sẽ biết vị trí đầu dây dẫn dễ dàng. Nếu không có, 

có thể ước chừng theo khoảng cách đùi và khoảng ức sườn II. 

6.3. Dùng bộ nong để mở rộng vùng da, dưới da, chuẩn bị cho việc đặt 

“sheath/INTRODUCER”. Thường dùng 7,5 tới 8 F. Việc dùng sheath giúp bảo vệ bóng khi 

đưa bóng lên vị trí cần thiết, hạn chế chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trong 

một số trường hợp bệnh lý mạch máu, nên dùng kỹ thuật không sheath để giảm nguy cơ thiếu 

máu cục bộ chi dưới. 

6.4. Đưa bóng còn nguyên lõi thép bên trong qua sheath theo sự hướng dẫn của màn tăng 

sáng hay dựa vào khoảng cách ước chừng. Khi đầu bóng cách động mạch dưới đòn trái 1-2 

cm, ta cố định bao bảo vệ thân bóng vào sheath. Rút dây thép ra khỏi nòng, theo dõi máu trào 

ra. Dùng syringe hút nhẹ máu ra khỏi nòng cho tới khi không còn bọt khí, nối với bộ phân dây 

dẫn theo dõi huyết áp đã đuổi khí. Chỉnh zero và tiến hành theo dõi huyết áp xâm lấn trực tiếp 

trong động mạch chủ ngực. 

Đầu bóng 

 

 

 

 

Cổng nối khí 

 

 

 

Cổng nối cáp 

huyết áp 
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Nối nòng dẫn khí vào cổng khí Helium qua dây dẫn vô khuẩn. 

6.5. Vận hành: 

Các máy IABP ngày nay có hệ thống xử lý tốt trong việc canh chỉnh thời gian xả bóng và 

bơm bóng giúp cho việc vận hành rất dễ dàng . 

Có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động, bán tự động hoặc theo ý riêng. 

Có thể dùng các nguồn từ ECG, huyết áp, máy tạo nhịp … 

Trong quá trình vận hành: Theo dõi tưới máu chi mỗi giờ; Kiểm tra aPTT mỗi 12 giờ và 

chỉnh liều heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch để đạt aPTT từ 1,5 đến 2 lần chứng; 

Theo dõi công thức máu (bao gồm số lượng tiểu cầu) mỗi ngày. 

Khi huyết động bệnh nhân cải thiện, tiến hành cai bóng trong 1-2 ngày tùy từng trường 

hợp. Khi rút bóng cần chú ý chèn chỗ chích động mạch đùi đủ thời gian. 

6.6. Một số sai sót khi điều chỉnh: Trên hình 3 là đường biểu diễn áp lực trong động mạch 

chủ khi bóng được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. Tất cả các sai sót này đều giảm 

hiệu quả hỗ trợ huyết động của IABP. 

    Bơm bóng sớm

    Bơm bóng  trễ 

 Xả bóng sớm 

 Xả bóng trễ 

Hình 3: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ (bóng bơm theo tỉ lệ 1:2) khi bóng 

được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. 

VII. BIẾN CHỨNG - TAI BIẾN  

Tùy thuộc vào tuổi (nguy cơ tăng khi tuổi > 75), giới (nữ nguy cơ cao hơn) và bệnh lý 

mạch máu kèm theo. 

7.1. Chảy máu, tán huyết, giảm tiểu cầu: Tùy theo mục đích điều trị, duy trì Hb tối thiểu 

8 g/dl và tiểu cầu trên 100.000/mm3. 

7.2. Thiếu máu cục bộ chi: bàn chân lạnh, đổi màu, mạch mu chân nhẹ khó bắt, mất mạch. 

7.3. Nhiễm khuẩn huyết, huyết khối, thuyên tắc mạch máu não. 
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7.4. Đặt nhầm vào tĩnh mạch đùi: khi đặt mù cho bệnh nhân cấp cứu. 

7.5. Thất bại khi đặt bóng: giải phẫu bất thường, rách bóng. 

7.6. Tử vong liên quan với IABP khoảng 0,05%. 
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01.48. TIM PHỔI NHÂN TẠO (ECMO) TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC 

I. Định nghĩa ECMO 

ECMO hay Extra Corporeal Membrane Oxygenation (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ 

thể) là 1 kiểu hỗ trợ sự sống bằng các dụng cụ từ ngoài cơ thể đưa vào để lấy máu từ tĩnh 

mạch đến trao đổi khí qua dụng cụ trao đổi oxy (oxygenator) nơi máu được làm giàu O2 và 

thải CO2. Dòng máu này được tối ưu hoá để cung cấp hỗ trợ thích hợp cho bệnh nhân mất 

chức năng tự nhiên của tim/phổi và quay trở lại tuần hoàn. 

II. Các kiểu ECMO 

Có 3 kiểu ECMO chính: 

- V-V ECMO: hỗ trợ suy phổi 

- V-A ECMO: hỗ trợ suy tim 

- V-PA ECMO: hỗ trợ chức năng thất phải sau khi được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái (LVAD). 

Nhiều bệnh nhân cần phải được hỗ trợ nhiều kiểu ECMO 

2.1 V-V ECMO 

- Máu tĩnh mạch được lấy từ TM lớn, bơm qua hệ thống trao đổi khí (oxygenator) và trở về 

TM hệ thống gần nhĩ phải. Kiểu này được dùng để hỗ trợ suy hô hấp trong khi chức năng 

tuần hoàn còn tốt. 

- Trong tất cả trường hợp này, ECMO lấy dòng máu từ TM chủ và trả về nhĩ phải để giảm 

thiểu hiện tượng “recirculation”. 

 
2.2 VA ECMO 

- Máu được lấy từ TM trung tâm bơm qua hệ thống trao đổi khí và trở lại hệ động mạch qua 

ĐM chủ. Trong tình huống này không xảy ra hiện tượng “recirculation”. 
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2.3 V-PA ECMO 

- Máu được lấy từ TM trung tâm qua hệ thống TM lớn, bơm qua hệ thống trao đổi khí và 

trở lại hệ ĐM phổi để hỗ trợ thất phải. Kiều này hỗ trợ thất phải và phổi trong thời gian 

ngắn sau khi bệnh nhân được gắn dụng cụ hỗ trợ thất trái (LVAD). Nếu chức năng phổi 

còn tốt, oxygenator không cần gắn vào hệ thống, trường hợp này hệ thống ngoài cơ thể là 

một hệ thống hỗ trợ thất phải (RVAD) tạm thời. 

III. Cannula 

3.1 Cannula lấy máu: lấy máu từ tĩnh mạch hệ thống đưa vào hệ thống ECMO 

 
3.2 Cannula trả máu: trả máu về bệnh nhân 

 
3.3 Cannula tưới máu đoạn xa: đặt vào động mạch đùi nông trong V-A ECMO để tái 

tưới máu chi dưới, tránh thiếu máu chân. Thường là loại thẳng, 1 nòng 9F 
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3.4  Cannula 2 nòng: 

 
3.5  Chiều dài cannula 

3.5.1 Cannula dài (55mm) được gọi là “cannula tĩnh mạch” được thiết kế để sử dụng trong 

hệ thống. 

3.5.2 Cannula ngắn (15 – 25 mm) được gọi là “cannula động mạch”, được dùng để trả 

máu về trong cả 2 loại VA ECMO và VV ECMO (đùi – cảnh) và là cannula tiếp cận  

tĩnh mạch cảnh trong ECMO lưu lượng cao. Loại cannula này cũng được thiết kế 

cổng bên để nối với cannula tưới máu đoạn xa 9F trong trường hợp VA ECMO ngoại 

biên). 

IV. CÁC VỊ TRÍ ĐẶT CANNULA 

4.1 V-V ECMO 

4.1.1 Tĩnh mạch đùi – Tĩnh mạch đùi 

4.1.2 Tĩnh mạch đùi – Tĩnh mạch cảnh 

4.2 V-A ECMO 

4.2.1 Tĩnh mạch đùi – Động mạch đùi 

4.2.2 Trung tâm: được thực hiện bằng phẫu thuật mở ngực 

V. Chọn bệnh nhân 

- ECMO là chỉ định cứu sống bệnh nhân suy tim hoặc/và suy phổi trong những trường hợp 

có thể đảo ngược hoặc chờ để ghép tim hay phổi. 

5.1 Những trường hợp ECMO được đề nghị có thể phối hợp tiên lượng tốt về lâm sàng: 

5.1.1 Suy hô hấp (tuổi < 65) 

- ARDS do nhiễm trùng, hít sặc hoặc chấn thương trực tiếp 

- Bệnh lý mạch máu phổi (Goodpasture’s, ANCA phối hợp, bệnh phổi tực miễn) 

5.1.2 Suy tim (tuổi < 65) 
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- Viêm cơ tim tối cấp 

- Bệnh lý cơ tim lần đầu 

- Quá liều thuốc  dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp 

- Thuyên tắc phổi với sốc tim 

- Ngưng tim trong bệnh viện (ECMO được khởi động < 60 phút) 

- Sau phẫu thuật tim (không cai được tuần hoàn ngoài cơ thể) 

5.2 Những trường hợp ECMO được đề nghị nhưng tiên lượng không chắc chắn: 

5.2.1 Suy hô hấp 

- ARDS do nguyên nhân thứ phát (vd nhiễm trùng ổ bụng …) 

- Tuổi > 65 (do bất kỳ nguyên nhân gì) 

5.2.2 Suy tim 

- Bệnh lý cơ tim mạn tính với đợt cấp hoặc nhiễm trùng 

- Sốc do thiếu máu cơ tim với tổn thương đa cơ quan hoặc nhiễm trùng 

- Tuổi > 65 (với bất kỳ nguyên nhân gì) 

5.3 Những trường hợp ECMO không nên chỉ định, tiên lượng sống thấp 

5.3.1 Suy hô hấp 

- Bệnh phổi mô kẽ/xơ phổi 

- Đợt cấp bệnh phổi hạn chế nặng lên 

- Bệnh lý tự miễn kéo dài (tim, thận, màng xương, HIV, bệnh lý thải ghép…) 

5.3.2 Suy tim 

- Bệnh lý hở van ĐM chủ và 2 lá trung bình đến nặng không được sửa chữa. 

5.4 ECMO không được chỉ định trong điều kiện suy đa cơ quan 

5.4.1 Suy hô hấp với sốc nhiễm trùng và có 3 hoặc hơn các yếu tố: 

- Lactate > 10 

- Noradrenaline > 1.5 g/kg/phút 

- Suy chức năng cơ tim nặng 

- Suy tiểu tuần hoàn nặng với nổi vân đá nhiều hoặc xuất hiện ban xuất huyết nhiều nơi 

ngoại biên. 

5.4.2 Sốc tim với ≥ 3 yếu tố: 

- Lactate > 15 

- Suy tiểu tuần hoàn nặng với nổi vân đá nhiều hoặc xuất hiện ban xuất huyết nhiều nơi 

ngoại biên. 

- AST hoặc ALT > 2000 hoặc INR > 4.5 

- Vô niệu > 4 giờ 

VI. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ECMO: 

- Tuổi cao > 75 – 80 tuổi 

- Bệnh lý ác tính 

- Bệnh lý não nặng 

- Ngưng tim không hồi phục 
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- Thởi gian CRP dài > 45 – 60 phút 

- Bóc tách ĐM chủ 

- Bệnh lý mạch máu ngoại biên nặng 

- Bện thận không đảo ngược (bệnh nhân lọc thận) 

- Hở van ĐM chủ nặng 

- Bệnh động mạch vành không thể bắc cầu 

- Không thích hợp để ghép tim hoặc dụng cụ hỗ trợ thất. 

VII. KÍCH HOẠT ECMO TRÊN LÂM SÀNG 

7.1 Suy hô hấp 

7.1.1 Tình trạng bệnh nhân không ổn định để duy trì SaO2 > 88% hoặc pH > 7.2 với cài đặt  

thông khí cơ học: áp lực bình nguyên ≤ 35 và TV ≤ 6 ml/kg (cân nặng dự đoán) dù: 

- Điều trị lợi tiểu phù hợp 

- PEEP cao 18 – 22 

- Đã dùng nghiệm pháp huy động phế nang (nếu không chống chỉ định) 

- Hỗ trợ tim phù hợp 

- Siêu âm đánh giá 

- Đang sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim 

7.1.2 Tổn thương phổi tiến triển: diễn tiến nhanh (6-12 giờ) 

7.1.3 Xuất hiện suy cơ quan thứ phát (suy thận, suy tuần hoàn) với tổn thương phổi tiên phát 

tiến triển. Suy thận giai đoạn sớm  hoặc cần liều cao vận mạch hỗ trợ. 

7.2 Sốc tim 

7.2.1 Các thuốc ảnh hưởng đến chỉ số tim và huyết áp có khả năng làm trầm trọng tổn thương 

cơ tim 

7.2.2 Chỉ số tim và huyết áp kháng trị với hỗ trợ thuốc: 

+ Dùng liều trung bình hoặc cao thuốc tăng co bóp cơ tim (tương đương adrenaline > 0.3 

g/kg/phút) phối hợp với IABP, thuốc co mạch và thông khí áp lực dương do suy tim 

trái nặng lên. 

+ Dùng liều trung bình hoặc cao thuốc tăng co bóp cơ tim (tương đương adrenaline > 0.3 

g/kg/phút) phối hợp với thuốc dãn động mạch phổi và/hoặc thuốc co mạch do suy tim 

phải nặng lên. 

7.2.3 Lactate > 5 mmol/L. 

7.2.4 Xuất hiện tổn thương gan hoặc thiếu máu nuôi da. 

VIII. CHUẨN BỊ 

8.1 Nhân viên  

- 02 bác sỹ Hồi sức cấp cứu, tim mạch dược đào tạo về kỹ thuật ECMO 

- 02 điều dưỡng Hồi sức cấp cứu đã được đào tạo về kỹ thuật ECMO 

- 01 bác sỹ phẫu thuật tim mạch (sẵn sàng hỗ trợ bộc lộ mạch máu trong những trường hợp 

chích mạch khó) 
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8.2 Người bệnh 

- Đánh giá lại các tiêu chuẩn chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật ECMO trên bệnh nhân 

- Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm về chức năng gan thận, khí máu, các xét nghiệm đông 

máu trước khi thực hiện kỹ thuật 

- Siêu âm tim và Doppler các mạch máu lớn 

- Giải thích các tai biến và ký cam kết với gia đình bệnh nhân trong quá trình thực hiện kỹ 

thuật 

8.3 Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định kỹ thuật 

- Cam kết của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý thực hiện kỹ thuật ECMO 

8.4  Dụng cụ và thuốc 

8.4.1 Dụng cụ 

- Hệ thống máy ECMO: 

+ Hệ thống điều khiển bơm, bơm và đậy cơ bản, bộ phận điều khiển bằng tay, hệ thống 

tạo khí máu và oxy áp lực, hệ thống sưởi ấm máu 

+ Màng trao đổi oxy (oxygenator) và hệ thống dây tuần hoàn ngoài cơ thể  

+ Hệ thống theo dõi: theo dõi áp lực trong hệ thống ECMO và theo dõi các chỉ số Hb, 

Hct, pH, PO2, PCO2, SvO2 

- Cannula lựa chọn theo tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích cơ thể và bệnh lý 

- Dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

- Đèn phẫu thuật 

- Hệ thống hút áp lực (ống hút, máy hút) 

- Máy theo dõi chức năng sống 

8.4.2 Thuốc 

- Fentanyl; midazolam; pancuronium; heparin; natri clorua 9% 

- Các chế phẩm máu: hồng cầu, tiểu cầu, plasma tươi, cryo 

- Các vật tư khác: bông, băng, cồn gạc, áo mổ, champ mổ  

IX. TIẾN HÀNH KỸ THUẬT ECMO 

Bước 1. 

- Kiểm tra hồ sơ 

- Kiểm tra lại chỉ định và chống chỉ định và khám bệnh nhân trước thủ thuật + Đặt Cannula 

ECMO: động mạch – tĩnh mạch 

- Bệnh nhân được tiêm Heparine 100 UI/kg TM đạt ACT 280-300 giây 3 phút trước khi 

chạy ECMO hoặc kiểm tra ACT sau phẫu thuật tim hở khi chứa trung hòa Heparine. 

- Đặt cannula lấy máu ra và cannula bơm máu về theo phương pháp Seldinger guidewire 

dưới hướng dẫn của siêu âm mạch máu hoặc bộc lộ động - tĩnh mạch. 

- Đường máu tưới ngược dòng (canula 7F - 9F) để tưới máu chân phần xa 
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Bước 2. Kết nối hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể với cannula 

Bước3. Chỉnh lưu lượng ECMO 

- Khởi đầu 20 ml/kg. Tăng dần trong 10-20 phút để đạt flow mong muốn. 

- Trong quá trình tăng flow, theo dõi vị trí cannula thích hợp.  

X. THEO DÕI 

- Hệ thống ECMO chạy đảm bảo flow mục tiêu. Kiểm tra bất thường tại các vị trí cannula, 

khớp nối, bơm ly tâm, oxygenator hoạt động (vết nứt, chảy máu, huyết khối…), có thể gắn 

thêm các dây theo dõi áp lực trên đường máu về và vào bệnh nhân. 

- V-V ECMO: SaO2 = 75 – 85% 

- V-A ECMO:  SaO2 > 90%, HA mean > 65mmHg 

- ScvO2: 65 – 75% 

- Áp lực trước màng (Oxygenator) < 450 mmHg 

- Áp lực xuyên màng < 150 mmHg 

- Chênh áp PaCO2 trước – sau màng > 10 mmHg 

- Giữ Hct ≥ 30% hay Hb 8-14 g/L 

- Chống đông: heparine: ACT mục tiêu 160 - 200 giây. Trong giai đoạn đầu thực hiện ACT 

mỗi giờ, sau khi ổn định ACT mỗi 4 - 6 giờ. 

- Theo dõi đông máu toàn bộ mỗi ngày hay khi có vấn đề chảy máu trong khi chạy. Duy trì 

tiểu cầu > 50 000/mm3, aPTT 60-70 giây, PT >60%, anti Xa 0.3 – 0.7 UI/mL. 

- Bổ sung các yếu tố đông máu theo kết quả đông máu toàn bộ. 

- Theo dõi công thức máu, chức năng gan thận mỗi ngày, khí máu, điện giải đồ. 

- Siêu âm tim mỗi ngày (đặc biệt có ý nghĩa quyết định trước khi cai ECMO). 

- Các dấu hiệu lâm sàng: M, HA, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, tưới máu chi, nước tiểu… 

XI. CÁC VẤN ĐỀ KHI DÙNG ECMO 

- Thuyên tắc khí: do kỹ thuật đuổi khí (priming) 

- Ngưng tim: chèn ép tim, giảm thể tích, rối loạn nhịp 

- Máy ECMO: 

+ Giảm Oxy máu 

+ Vỡ ống, hư bơm, hư cannula, huyết khối 

- Bệnh nhân: 

+ Chảy máu: vị trí cannula, vết phẫu thuật, XH não, XH tiêu hoá 

+ Huyết khối: Nhồi máu não, chết não, động kinh 

+ Nhiễm khuẩn, suy thận cấp 

XII. BIẾN CHỨNG 

Bảng 1. Các biến chứng khi sử dụng ECMO 

Huyết động Phổi Chuyển hoá 

Tụt huyết áp 

Huyết động không ổn định 

Giảm oxy mô phổi 

Shunt trong phổi 

Rối loạn điện giải 

Rối loạn cân bằng toan kiềm 
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Tràn máu màng phổi, tim 

Tụt cannula 

Tăng huyết áp 

Rối loạn nhịp 

Tổn thương cơ tim 

Xuất huyết 

Viêm phổi 

Bất thường đường huyết 

Tăng bilirubine máu 

 

XIII. CAI ECMO 

13.1 Cai V-V ECMO 

- Khi chức năng phổi cải thiện 

- Có thể tiến hành nhanh hơn vì biến chứng chảy máu do dùng kháng đông 

- Đánh giá liên tục hô hấp, tuần hoàn trong khi thay đổi cài đặt máy thở và điều chỉnh lưu 

lượng máu ECMO và lưu lượng  khí trộn. 

13.1.1 Dấu hiệu sẵn sàng cai máy 

13.1.1.1 Cải thiện cơ học phổi 

- Cải thiện độ đàn hồi của phổi > 30 cc/cmH2O 

- Cải thiện dung tích khí cặn chức năng 

- Tăng dung tích sống > 150 – 200 

13.1.1.2 Cải thiện trao đổi khí 

-  PaO2, PaCO2 khi cài đặt máy thở ở chế độ nghỉ 

- CO2 đo được bằng capnometry khi cài đặt máy thở chế độ nghỉ 

- Cải thiện nhanh SpO2 khi tăng FiO2 lên 100% (Cilley test) 

13.1.2 Điều chỉnh máy thở 

- Máy thở cài đặt ở chế độ nghỉ ngơi sang chế độ theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi 

- Có thể phải tiến hành huy động phế nang 

- VT khoảng 6 ml/kg 

- P bình nguyên < 30 cmH2O 

13.1.3 Theo dõi 

- Tần số thở của bệnh nhân có thể tăng lên khi cai ECMO: Tần số thở của bệnh nhân cao > 

30 lần/phút, dung tích sống thấp, có dấu hiệu gắng sức chứng tỏ bệnh nhân chưa sẵn sàng 

để cai máy. 

- Rút NKQ có thể được cân nhắc trước khi cai ECMO 

13.1.4 Cai V-V ECMO 

- Giảm lưu lượng từng bước xuống còn 1 L/ph với FiO2 khí 100%, hoặc 

- Giảm lưu lượng xuống còn 2L/ph sau đó giảm FiO2 xuống duy trì SaO2 ở mức 95%. 

- Khi SaO2 ở mức ổn định với cài đặt nay, thử nghiệm ngưng khi gas: cài đặt máy thở chế 

độ CPAP hoặc PSV 20 cmH2O. 

- Nếu SaO2 > 95, PaCO2 < 50 trong vòng 60 phút  ngưng 

- Nếu PaCO2 > 50, tiếp tục lưu lượng thấp  chuyển qua chế độ thải CO2 chọn lọc.  

13.1.5 Quá trình ngưng V-V ECMO 
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- Cannula đặt bằng phương pháp phẫu thuật  rút bằng phẫu thuật, nếu đặt phương pháp 

qua da  rút và đè ép. 

- Ngưng Heparin trước 1 – 2 giờ 

- Tháo các băng ép 

- Kẹp đường lấy máu ra và trả máu về 

- Tắt máy ECMO 

- Đè ép trong 20 – 30 phút 

- Khi rút cannula, khí có thể đi vào mạch máu 

- Bệnh nhân nằm ngữa trong vòng 4 giờ và theo dõi các dấu hiệu chảy máu 

- Siêu âm TM chi dưới kiểm tra huyết khối 24 – 48 giờ 

13.2 Cai V-A ECMO 

13.2.1 Dấu hiệu cải thiện chức năng tim 

- Tăng áp lực mạch (pulse pressure) 

- Giảm liều vận mạch 

- EF thất trái tăng 

- Cải thiện chức năng thất phải 

- Cải thiện thường xảy ra trong 1 tuần 

13.2.2 Thử nghiệm ngưng 

- Kẹp đường máu ra và đường máu về 

- Tái tuần hoàn qua cầu nối với lưu lượng thấp (1/2 – 4 h) 

- Điều chỉnh vận mạch và thuốc tăng co bóp, máy thở 

- Chỉnh flow giảm 50  25% CO 

- Siêu âm đánh giá 

- Kháng đông tiếp tục duy trì trong giai đoạn thử nghiệm ngưng 

- Đường máu ra và đường máu về được xả định kỳ để tránh ứ đọng (10 ph) 

- Nếu thử nghiệm ngưng thành công: cắt đường ống và tráng cannula với heparin  rút 

cannula 

- Nếu bệnh nhân không ổn định  gắn màng mới 

- Cannula có thể giữ lại trong vòng 24 giờ 

13.2.3 Siêu âm sau khi rút cannula 

- Siêu âm tim 

- Siêu âm mạch máu đánh giá: tưới máu chi, giả phình, hẹp, huyết khối. 

13.3 Khi nào nên chấm dứt hỗ trợ ECMO 

- Khi không còn hy vọng sống khoẻ mạnh 

- Phải giải thích cho thân nhân trước khi tiến hành 

- Định nghĩa thế nào là tổn thương chức năng tim phổi không có khả năng hồi phục tuỳ 

thuộc vào từng trung tâm và nguồn lực của từng trung tâm 

- Đối với từng trường hợp, cần đặt ra giới hạn một cách thích hợp trong giai đoạn đầu. 
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01.49. TIM PHỔI NHÂN TẠO (ECMO) TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC 

I. Định nghĩa ECMO 

ECMO hay Extra Corporeal Membrane Oxygenation (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ 

thể) là 1 kiểu hỗ trợ sự sống bằng các dụng cụ từ ngoài cơ thể đưa vào để lấy máu từ tĩnh 

mạch đến trao đổi khí qua dụng cụ trao đổi oxy (oxygenator) nơi máu được làm giàu O2 và 

thải CO2. Dòng máu này được tối ưu hoá để cung cấp hỗ trợ thích hợp cho bệnh nhân mất 

chức năng tự nhiên của tim/phổi và quay trở lại tuần hoàn. 

II. Các kiểu ECMO 

Có 3 kiểu ECMO chính: 

- V-V ECMO: hỗ trợ suy phổi 

- V-A ECMO: hỗ trợ suy tim 

- V-PA ECMO: hỗ trợ chức năng thất phải sau khi được đặt dụng cụ hỗ trợ thất  trái (LVAD). 

Nhiều bệnh nhân cần phải được hỗ trợ nhiều kiểu ECMO 

2.1 V-V ECMO 

- Máu tĩnh mạch được lấy từ TM lớn, bơm qua hệ thống trao đổi khí (oxygenator) và trở về 

TM hệ thống gần nhĩ phải. Kiểu này được dùng để hỗ trợ suy hô hấp trong khi chức năng 

tuần hoàn còn tốt. 

- Trong tất cả trường hợp này, ECMO lấy dòng máu từ TM chủ và trả về nhĩ phải để giảm 

thiểu hiện tượng “recirculation”. 

 
2.2 VA ECMO 

- Máu được lấy từ TM trung tâm bơm qua hệ thống trao đổi khí và trở lại hệ động mạch qua 

ĐM chủ. Trong tình huống này không xảy ra hiện tượng “recirculation”. 
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2.3 V-PA ECMO 

- Máu được lấy từ TM trung tâm qua hệ thống TM lớn, bơm qua hệ thống trao đổi khí và 

trở lại hệ ĐM phổi để hỗ trợ thất phải. Kiều này hỗ trợ thất phải và phổi trong thời gian 

ngắn sau khi bệnh nhân được gắn dụng cụ hỗ trợ thất trái (LVAD). Nếu chức năng phổi 

còn tốt, oxygenator không cần gắn vào hệ thống, trường hợp này hệ thống ngoài cơ thể là 

một hệ thống hỗ trợ thất phải (RVAD) tạm thời. 

III. Cannula 

3.1 Cannula lấy máu: lấy máu từ tĩnh mạch hệ thống đưa vào hệ thống ECMO 

 

3.2 Cannula trả máu: trả máu về bệnh nhân 

 
3.3 Cannula tưới máu đoạn xa: đặt vào động mạch đùi nông trong V-A ECMO để tái 

tưới máu chi dưới, tránh thiếu máu chân. Thường là loại thẳng, 1 nòng 9F 
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3.4  Cannula 2 nòng: 

 
3.5  Chiều dài cannula 

3.5.1 Cannula dài (55mm) được gọi là “cannula tĩnh mạch” được thiết kế để sử dụng 

trong hệ thống. 

3.5.2 Cannula ngắn (15 – 25 mm) được gọi là “cannula động mạch”, được dùng để trả 

máu về trong cả 2 loại VA ECMO và VV ECMO (đùi – cảnh) và là cannula tiếp 

cận  tĩnh mạch cảnh trong ECMO lưu lượng cao. Loại cannula này cũng được 

thiết kế cổng bên để nối với cannula tưới máu đoạn xa 9F trong trường hợp VA 

ECMO ngoại biên). 

IV. Các vị trí đặt cannula 

4.1 V-V ECMO 

4.1.1 Tĩnh mạch đùi – Tĩnh mạch đùi 

4.1.2 Tĩnh mạch đùi – Tĩnh mạch cảnh 

4.2 V-A ECMO 

4.2.1 Tĩnh mạch đùi – Động mạch đùi 

4.2.2 Trung tâm: được thực hiện bằng phẫu thuật mở ngực 

V. Chọn bệnh nhân 

- ECMO là chỉ định cứu sống bệnh nhân suy tim hoặc/và suy phổi trong những trường hợp 

có thể đảo ngược hoặc chờ để ghép tim hay phổi. 

5.1 Những trường hợp ECMO được đề nghị có thể phối hợp tiên lượng tốt về lâm sàng: 

1.1.1. Suy hô hấp (tuổi < 65) 

- ARDS do nhiễm trùng, hít sặc hoặc chấn thương trực tiếp 

- Bệnh lý mạch máu phổi (Goodpasture’s, ANCA phối hợp, bệnh phổi tực miễn) 

1.1.2. Suy tim (tuổi < 65) 
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- Viêm cơ tim tối cấp 

- Bệnh lý cơ tim lần đầu 

- Quá liều thuốc  dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp 

- Thuyên tắc phổi với sốc tim 

- Ngưng tim trong bệnh viện (ECMO được khởi động < 60 phút) 

- Sau phẫu thuật tim (không cai được tuần hoàn ngoài cơ thể) 

5.2 Những trường hợp ECMO được đề nghị nhưng tiên lượng không chắc chắn: 

1.2.1. Suy hô hấp 

- ARDS do nguyên nhân thứ phát (vd nhiễm trùng ổ bụng …) 

- Tuổi > 65 (do bất kỳ nguyên nhân gì) 

1.2.2. Suy tim 

- Bệnh lý cơ tim mạn tính với đợt cấp hoặc nhiễm trùng 

- Sốc do thiếu máu cơ tim với tổn thương đa cơ quan hoặc nhiễm trùng 

- Tuổi > 65 (với bất kỳ nguyên nhân gì) 

5.3 Những trường hợp ECMO không nên chỉ định, tiên lượng sống thấp 

1.3.1. Suy hô hấp 

- Bệnh phổi mô kẽ/xơ phổi 

- Đợt cấp bệnh phổi hạn chế nặng lên 

- Bệnh lý tự miễn kéo dài (tim, thận, màng xương, HIV, bệnh lý thải ghép…) 

1.3.2. Suy tim 

- Bệnh lý hở van ĐM chủ và 2 lá trung bình đến nặng không được sửa chữa. 

5.4 ECMO không được chỉ định trong điều kiện suy đa cơ quan 

1.4.1. Suy hô hấp với sốc nhiễm trùng và có 3 hoặc hơn các yếu tố: 

- Lactate > 10 

- Noradrenaline > 1.5 g/kg/phút 

- Suy chức năng cơ tim nặng 

- Suy tiểu tuần hoàn nặng với nổi vân đá nhiều hoặc xuất hiện ban xuất huyết nhiều nơi 

ngoại biên. 

1.4.2. Sốc tim với ≥ 3 yếu tố: 

- Lactate > 15 

- Suy tiểu tuần hoàn nặng với nổi vân đá nhiều hoặc xuất hiện ban xuất huyết nhiều nơi 

ngoại biên. 

- AST hoặc ALT > 2000 hoặc INR > 4.5 

- Vô niệu > 4 giờ 

VI. Chống chỉ định ECMO: 

- Tuổi cao > 75 – 80 tuổi 

- Bệnh lý ác tính 

- Bệnh lý não nặng 
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- Ngưng tim không hồi phục 

- Thởi gian CRP dài > 45 – 60 phút 

- Bóc tách ĐM chủ 

- Bệnh lý mạch máu ngoại biên nặng 

- Bện thận không đảo ngược (bệnh nhân lọc thận) 

- Hở van ĐM chủ nặng 

- Bệnh động mạch vành không thể bắc cầu 

- Không thích hợp để ghép tim hoặc dụng cụ hỗ trợ thất. 

VII. Kích hoạt ECMO trên lâm sàng: 

3.1. Suy hô hấp: 

7.1.1. Tình trạng bệnh nhân không ổn định để duy trì SaO2 > 88% hoặc pH > 7.2 với cài 

đặt  thông khí cơ học: áp lực bình nguyên ≤ 35 và TV ≤ 6 ml/kg (cân nặng dự đoán) 

dù: 

- Điều trị lợi tiểu phù hợp 

- PEEP cao 18 – 22 

- Đã dùng nghiệm pháp huy động phế nang (nếu không chống chỉ định) 

- Hỗ trợ tim phù hợp 

- Siêu âm đánh giá 

- Đang sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim 

7.1.2. Tổn thương phổi tiến triển: diễn tiến nhanh (6-12 giờ) 

7.1.3. Xuất hiện suy cơ quan thứ phát (suy thận, suy tuần hoàn) với tổn thương phổi tiên 

phát tiến triển. Suy thận giai đoạn sớm  hoặc cần liều cao vận mạch hỗ trợ. 

7.2. Sốc tim 

7.2.1. Các thuốc ảnh hưởng đến chỉ số tim và huyết áp có khả năng làm trầm trọng tổn 

thương cơ tim 

7.2.2. Chỉ số tim và huyết áp kháng trị với hỗ trợ thuốc: 

+ Dùng liều trung bình hoặc cao thuốc tăng co bóp cơ tim (tương đương adrenaline 

> 0.3 g/kg/phút) phối hợp với IABP, thuốc co mạch và thông khí áp lực dương 

do suy tim trái nặng lên. 

+ Dùng liều trung bình hoặc cao thuốc tăng co bóp cơ tim (tương đương adrenaline 

> 0.3 g/kg/phút) phối hợp với thuốc dãn động mạch phổi và/hoặc thuốc co mạch 

do suy tim phải nặng lên. 

7.2.3. Lactate > 5 mmol/L 

7.2.4. Xuất hiện tổn thương gan hoặc thiếu máu nuôi da. 

VIII. Chuẩn bị 

8.1. Nhân viên:  

- 02 bác sỹ Hồi sức cấp cứu, tim mạch dược đào tạo về kỹ thuật ECMO 

- 02 điều dưỡng Hồi sức cấp cứu đã được đào tạo về kỹ thuật ECMO 
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- 01 bác sỹ phẫu thuật tim mạch (sẵn sàng hỗ trợ bộc lộ mạch máu trong những trường hợp 

chích mạch khó) 

8.2. Người bệnh: 

- Đánh giá lại các tiêu chuẩn chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật ECMO trên bệnh nhân 

- Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm về chức năng gan thận, khí máu, các xét nghiệm đông 

máu trước khi thực hiện kỹ thuật 

- Siêu âm tim và Doppler các mạch máu lớn 

- Giải thích các tai biến và ký cam kết với gia đình bệnh nhân trong quá trình thực hiện kỹ 

thuật 

8.3. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định kỹ thuật 

- Cam kết của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý thực hiện kỹ thuật ECMO 

8.4.  Dụng cụ và thuốc: 

8.4.1. Dụng cụ 

- Hệ thống máy ECMO: 

+ Hệ thống điều khiển bơm, bơm và đậy cơ bản, bộ phận điều khiển bằng tay, hệ thống 

tạo khí máu và oxy áp lực, hệ thống sưởi ấm máu 

+ Màng trao đổi oxy (oxygenator) và hệ thống dây tuần hoàn ngoài cơ thể  

+ Hệ thống theo dõi: theo dõi áp lực trong hệ thống ECMO và theo dõi các chỉ số Hb, 

Hct, pH, PO2, PCO2, SvO2 

- Cannula lựa chọn theo tuổi, cân nặng, chiều cao, diện tích cơ thể và bệnh lý 

- Dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

- Đèn phẫu thuật 

- Hệ thống hút áp lực (ống hút, máy hút) 

- Máy theo dõi chức năng sống 

8.4.2. Thuốc 

- Fentanyl; midazolam; pancuronium; heparin; natri clorua 9% 

- Các chế phẩm máu: hồng cầu, tiểu cầu, plasma tươi, cryo 

- Các vật tư khác: bông, băng, cồn gạc, áo mổ, champ mổ  

IX. Tiến hành kỹ thuật ECMO 

Bước 1. 

- Kiểm tra hồ sơ 

- Kiểm tra lại chỉ định và chống chỉ định và khám bệnh nhân trước thủ thuật + Đặt Cannula 

ECMO: động mạch – tĩnh mạch 

- Bệnh nhân được tiêm Heparine 100 UI/kg TM đạt ACT 280-300 giây 3 phút trước khi 

chạy ECMO hoặc kiểm tra ACT sau phẫu thuật tim hở khi chứa trung hòa Heparine. 

- Đặt cannula lấy máu ra và cannula bơm máu về theo phương pháp Seldinger guidewire 

dưới hướng dẫn của siêu âm mạch máu hoặc bộc lộ động - tĩnh mạch. 

- Đường máu tưới ngược dòng (canula 7F - 9F) để tưới máu chân phần xa 

Bước 2. Kết nối hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể với cannula 



 

93 

 

Bước3. Chỉnh lưu lượng ECMO 

- Khởi đầu 20 ml/kg. Tăng dần trong 10-20 phút để đạt flow mong muốn. 

- Trong quá trình tăng flow, theo dõi vị trí cannula thích hợp.  

X. Theo dõi 

- Hệ thống ECMO chạy đảm bảo flow mục tiêu. Kiểm tra bất thường tại các vị trí cannula, 

khớp nối, bơm ly tâm, oxygenator hoạt động (vết nứt, chảy máu, huyết khối…), có thể gắn 

thêm các dây theo dõi áp lực trên đường máu về và vào bệnh nhân. 

- V-V ECMO: SaO2 = 75 – 85% 

- V-A ECMO:  SaO2 > 90%, HA mean > 65mmHg 

- ScvO2: 65 – 75% 

- Áp lực trước màng (Oxygenator) < 450 mmHg 

- Áp lực xuyên màng < 150 mmHg 

- Chênh áp PaCO2 trước – sau màng > 10 mmHg 

- Giữ Hct ≥ 30% hay Hb 8-14 g/L 

- Chống đông: heparine: ACT mục tiêu 160 - 200 giây. Trong giai đoạn đầu thực hiện ACT 

mỗi giờ, sau khi ổn định ACT mỗi 4 - 6 giờ. 

- Theo dõi đông máu toàn bộ mỗi ngày hay khi có vấn đề chảy máu trong khi chạy. Duy trì 

tiểu cầu > 50 000/mm3, aPTT 60-70 giây, PT >60%, anti Xa 0.3 – 0.7 UI/mL. 

- Bổ sung các yếu tố đông máu theo kết quả đông máu toàn bộ. 

- Theo dõi công thức máu, chức năng gan thận mỗi ngày, khí máu, điện giải đồ. 

- Siêu âm tim mỗi ngày (đặc biệt có ý nghĩa quyết định trước khi cai ECMO). 

- Các dấu hiệu lâm sàng: M, HA, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, tưới máu chi, nước tiểu… 

XI. Các vấn đề khi dùng ECMO: 

- Thuyên tắc khí: do kỹ thuật đuổi khí (priming) 

- Ngưng tim: chèn ép tim, giảm thể tích, rối loạn nhịp 

- Máy ECMO: 

+ Giảm Oxy máu 

+ Vỡ ống, hư bơm, hư cannula, huyết khối 

- Bệnh nhân: 

+ Chảy máu: vị trí cannula, vết phẫu thuật, XH não, XH tiêu hoá 

+ Huyết khối: Nhồi máu não, chết não, động kinh 

+ Nhiễm khuẩn, suy thận cấp 

XII. Biến chứng: 

Bảng 1. Các biến chứng khi sử dụng ECMO 

Huyết động Phổi Chuyển hoá 

Tụt huyết áp 

Huyết động không ổn định 

Tràn máu màng phổi, tim 

Tụt cannula 

Giảm oxy mô phổi 

Shunt trong phổi 

Xuất huyết 

Viêm phổi 

Rối loạn điện giải 

Rối loạn cân bằng toan kiềm 

Bất thường đường huyết 

Tăng bilirubine máu 
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Tăng huyết áp 

Rối loạn nhịp 

Tổn thương cơ tim 

 

XIII. CAI V-V ECMO 

13.1. Cai V-V ECMO 

- Khi chức năng phổi cải thiện 

- Có thể tiến hành nhanh hơn vì biến chứng chảy máu do dùng kháng đông 

- Đánh giá liên tục hô hấp, tuần hoàn trong khi thay đổi cài đặt máy thở và điều chỉnh lưu 

lượng máu ECMO và lưu lượng  khí trộn. 

13.2. Dấu hiệu sẵn sàng cai máy 

13.2.1.1. Cải thiện cơ học phổi 

- Cải thiện độ đàn hồi của phổi > 30 cc/cmH2O 

- Cải thiện dung tích khí cặn chức năng 

- Tăng dung tích sống > 150 – 200 

13.2.1.2. Cải thiện trao đổi khí 

-  PaO2, PaCO2 khi cài đặt máy thở ở chế độ nghỉ 

- CO2 đo được bằng capnometry khi cài đặt máy thở chế độ nghỉ 

- Cải thiện nhanh SpO2 khi tăng FiO2 lên 100% (Cilley test) 

13.2.2. Điều chỉnh máy thở 

- Máy thở cài đặt ở chế độ nghỉ ngơi sang chế độ theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi 

- Có thể phải tiến hành huy động phế nang 

- VT khoảng 6 ml/kg 

- P bình nguyên < 30 cmH2O 

13.2.3. Theo dõi 

- Tần số thở của bệnh nhân có thể tăng lên khi cai ECMO: Tần số thở của bệnh nhân cao > 

30 lần/phút, dung tích sống thấp, có dấu hiệu gắng sức chứng tỏ bệnh nhân chưa sẵn sàng 

để cai máy. 

- Rút NKQ có thể được cân nhắc trước khi cai ECMO 

13.2.4. Cai V-V ECMO 

- Giảm lưu lượng từng bước xuống còn 1 L/ph với FiO2 khí 100%, hoặc 

- Giảm lưu lượng xuống còn 2L/ph sau đó giảm FiO2 xuống duy trì SaO2 ở mức 95%. 

- Khi SaO2 ở mức ổn định với cài đặt nay, thử nghiệm ngưng khi gas: cài đặt máy thở chế 

độ CPAP hoặc PSV 20 cmH2O. 

- Nếu SaO2 > 95, PaCO2 < 50 trong vòng 60 phút  ngưng 

- Nếu PaCO2 > 50, tiếp tục lưu lượng thấp  chuyển qua chế độ thải CO2 chọn lọc.  

13.3. Quá trình ngưng V-V ECMO 

- Cannula đặt bằng phương pháp phẫu thuật  rút bằng phẫu thuật, nếu đặt phương pháp 

qua da  rút và đè ép. 
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- Ngưng Heparin trước 1 – 2 giờ 

- Tháo các băng ép 

- Kẹp đường lấy máu ra và trả máu về 

- Tắt máy ECMO 

- Đè ép trong 20 – 30 phút 

- Khi rút cannula, khí có thể đi vào mạch máu 

- Bệnh nhân nằm ngữa trong vòng 4 giờ và theo dõi các dấu hiệu chảy máu 

- Siêu âm TM chi dưới kiểm tra huyết khối 24 – 48 giờ 

13.4. Cai V-A ECMO 

13.4.1. Dấu hiệu cải thiện chức năng tim 

- Tăng áp lực mạch (pulse pressure) 

- Giảm liều vận mạch 

- EF thất trái tăng 

- Cải thiện chức năng thất phải 

- Cải thiện thường xảy ra trong 1 tuần 

13.4.2. Thử nghiệm ngưng 

- Kẹp đường máu ra và đường máu về 

- Tái tuần hoàn qua cầu nối với lưu lượng thấp (1/2 – 4 h) 

- Điều chỉnh vận mạch và thuốc tăng co bóp, máy thở 

- Chỉnh flow giảm 50  25% CO 

- Siêu âm đánh giá 

- Kháng đông tiếp tục duy trì trong giai đoạn thử nghiệm ngưng 

- Đường máu ra và đường máu về được xả định kỳ để tránh ứ đọng (10 ph) 

- Nếu thử nghiệm ngưng thành công: cắt đường ống và tráng cannula với heparin  rút 

cannula 

- Nếu bệnh nhân không ổn định  gắn màng mới 

- Cannula có thể giữ lại trong vòng 24 giờ 

13.4.3. Siêu âm sau khi rút cannula 

- Siêu âm tim 

- Siêu âm mạch máu đánh giá: tưới máu chi, giả phình, hẹp, huyết khối. 

13.5. Khi nào nên chấm dứt hỗ trợ ECMO 

- Khi không còn hy vọng sống khoẻ mạnh 

- Phải giải thích cho thân nhân trước khi tiến hành 

- Định nghĩa thế nào là tổn thương chức năng tim phổi không có khả năng hồi phục tuỳ 

thuộc vào từng trung tâm và nguồn lực của từng trung tâm 

- Đối với từng trường hợp, cần đặt ra giới hạn một cách thích hợp trong giai đoạn đầu. 
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01.64. THỦ THUẬT HEIMLICH (LẤY DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ) CHO NGƯỜI LỚN 

VÀ TRẺ EM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khai thông đường thở là một kỹ thuật cấp cứu rất quan trong đối với các người thực 

hiện cấp cứu nhằm đảm bảo ô xy và thông khí đầy đủ cho Người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tắc nghẽn đường thở do tụt lưỡi 

- Tắc nghẽn đường thở do dịch tiết 

- Tắc nghẽn đường thở do di vật 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định 

Lưu ý: nếu nghi có chấn thương cột sống cổ thì phải cố định cột sống cổ trước khi tiến 

hành bất kể kỹ thuật nào làm thay đổi tư thế cổ Người bệnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật. 

2. Phương tiện: Forcep lấy dị vật, canuyn hầu miệng, canuyn hầu mũi, sonde hút đàm và 

máy hút đàm 

3. Người bệnh: nếu Người bệnh tỉnh cần giải thích rõ thủ thuật 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh trong trường hợp cần thiết 

yêu cầu gia đình Người bệnh ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật, phiếu ghi chép theo dõi 

thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và cam kết đồng ý thực hiện thủ 

thuật. 

2. Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra lại các chức năng sống của Người bệnh trước khi tiến 

hành thủ thuật 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Kỹ thuật ngửa đầu/nâng cằm: Người bệnh nằm ngửa. Bước 1: Người thực hiện đứng một 

bên của Người bệnh 

Bước 2: Một tay đặt dưới cằm và nâng cằm lên trên, tay còn lại đặt trên trán, ép xuống dưới 

và về phía thân 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 
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Kỹ thuật ấn giữ hàm 

Bước 1: Người thực hiện đứng phía đầu Người bệnh 

Bước 2: Ngón tay trỏ và ngón giữa của hai tay móc vào góc hàm, ngón cái tì vào cằm. Dùng 

lực của cẳng tay kéo cằm Người bệnh lên trên và về phía đầu 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 

 

 

Kỹ thuật Heimlich: khi Người bệnh tỉnh và hợp tác Bước 1: Người thực hiện đứng phía 

sau Người bệnh 

Bước 2: Một bàn tay nắm lại, tay còn lại cầm cổ tay của tay nắm. Dùng lực kéo của cánh tay 

giật mạnh và dứt khoát đồng thì với thì thở ra của Người bệnh Bước 3: Kiểm tra đường thở 

và dị vật đã bật ra ngoài chưa 

 

 Kỹ thuật Heimlich: khi Người bệnh bất tỉnh  

 Bước 1: Người thực hiện ngồi lên đùi Người bệnh 

Bước 2: Một bàn tay nắm lại, tay còn lại đan chéo với bàn tay nắm. Cùi tay đặt trên vùng 

thượng vị của Người bệnh. Dùng trọng lực của nửa thân mình, đẩy thẳng cánh tay với cẳng 

tay với động tác mạnh và dứt khoát đồng thì với thì thở ra của Người bệnh 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 
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Kỹ thuật lấy bỏ dị vật bằng tay 

Bước 1: Người thực hiện đứng 1 bên của Người bệnh 

Bước 2: Mở miệng Người bệnh. Ngón tay cái của một tay móc vào hàm dưới và đầy xuống 

dưới. Ngón tay trỏ của tay còn lại móc vào khoang miệng để lấy dị vật 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

 

Kỹ thuật vỗ lưng/ép ngực cho trẻ nhỏ 

Tư thế nằm sấp: 

Bước 1: Người thực hiện đặt trẻ úp lên mặt trong của một cẳng tay, bàn tay giữ cho cổ thẳng 

Bước 2: Để đầu trẻ thấp và hướng mặt trẻ xuống dưới. Người thực hiện dùng tay còn lại vỗ 

nhẹ nhưng dứng khoát vào vùng lưng trẻ 

Bước 3: Lật ngửa trẻ để kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật 

 

Tư thế nằm ngửa: 

Bước 1: Người thực hiện đặt trẻ nằm ngửa lên mặt trong của một cẳng tay, bàn tay giữ cho 

cổ thẳng 

Bước 2: Để đầu trẻ thấp. Người thực hiện dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại ép nhẹ 
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nhưng dứng khoát vào vùng thượng vị của trẻ 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật 

Kỹ thuật đặt canuyn hầu miệng 

Bước 1: Đặt Người bệnh nằm ngửa. Người thực hiện đứng bên phải của Người bệnh 

Bước 2: Mở miệng Người bệnh. Đưa đầu trong canuyn vào giữa hai hàm răng, để phần cong 

của canuyn hướng lên trên. Tiếp tục đầy vào trong cho đến khi có cảm giác vướng thì từ từ 

xoay ngược lại để đầu trong đi theo chiều cong giải phẫu của màn hầu. Đẩy vào đến khi đầu 

ngoài vào sát cung răng 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

Kỹ thuật đặt canuyn hầu mũi 

Bước 1: Đặt Người bệnh nằm ngửa đầu ngửa tối đa. Có thể kê một gối mềm dưới cổ. Người 

thực hiện đứng bên phải của Người bệnh 

Bước 2: Bôi trơn phía ngoài của canuyn bằng dầu parafin. Luồn canuyn vào một bên mũi và 

đẩy từ từ đến khi đầu ngoài vào sát cánh mũi 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các dấu hiệu chức năng sống của Người bệnh 

- Theo dõi tình trạng đường thở. Một kỹ thuật hiệu quả khi Người bệnh dễ chịu hơn. 

Hết các triệu chứng của tắc nghẽn. 

VII. TAI BIẾN: Ít tai biến nếu tiến hành đúng kỹ thuật 
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01.66. ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN 

 
 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Gây mê nội khí quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt nội khí quản với mục đích kiểm 

soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật và hồi sức sau phẫu thuật.  

II. CHỈ ĐỊNH  
Gây mê nội khí quản để phẫu thuật cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bị viêm phổi do 

thở máy (VAP), đặc biệt các bệnh nhân phải thở máy kéo dài sau mổ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI 

Người bệnh không đồng ý 

Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

Không thành thạo kĩ thuật 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện: 

 Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

 Đèn soi thanh quản, ống nội khí quản các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul 

miệng hầu, kìm Magill, mandrin mềm.  
 Lidocain 10% dạng xịt. 

 Salbutamol dạng xịt. 

 Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản khó: ống Cook, mask thanh quản (laryngeal 

mask), ống soi phế quản mềm, bộ mở khí quản, kìm mở miệng...  
3. Người bệnh 

 Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

 Đánh giá đặt ống nội khí quản khó. 

 Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 

 Hồ sơ bệnh án 

 Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
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1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung: 

 Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

 Lắp máy theo dõi 

 Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

 Tiền mê (nếu cần) 

 Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

 Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

 Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

 Điều kiện đặt ống nội khí quản: người bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (trong đa số các trường 

hợp).  
 Có hai kỹ thuật đặt ống nội khí quản: đường miệng và đường mũi. Kĩ thuật đặt nội khí 

quản đường miệng: 

 Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

 Tiến hành khởi mê nhanh và làm thủ thuật Sellick trong trường hợp dạ dày đầy (ấn sụn 

nhẫn 20-30 kg ngay khi người bệnh mất tri giác tới khi đặt ống nội khí quản xong). 

 Luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi bóng của ống nội khí 

quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. 

 Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

 Bơm bóng nội khí quản. 

 Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

 Cố định ống bằng băng dính. 

 Đặt canul vào miệng để tránh cắn ống (nếu cần). 

 Chọn bên mũi thông và nhỏ thuốc co mạch cuốn mũi (naphazolin, otrivine...). 

 Chọn cỡ ống nội khí quản nhỏ hơn so với đường miệng. Luồn ống nội khí quản đã được 

bôi trơn bằng mỡ lidocain qua lỗ mũi 

 Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

 Trường hợp thuận lợi: luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi 

bóng của ống nội khí quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. Dùng kìm Magill  

 hướng đầu ống nội khí quản vào đúng lỗ thanh môn; người phụ đẩy ống nội khí quản từ 

bên ngoài trong trường hợp khó. 

 Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

 Bơm bóng nội khí quản. 

 Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

 Cố định ống bằng băng dính. 

 Trong trường hợp đặt nội khí quản khó: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

 Duy trì mê: 
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 Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn 

cơ (nếu cần). 

 Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI.  THEO DÕI 

 Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nước mắt (PRST); 

MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

 Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

 Đề phòng ống nội khí quản sai vị trí, gập, tắc. 

 Tiêu chuẩn rút ống nội khí quản - Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

 Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu có). 

 Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường.  

 Mạch, huyết áp ổn định. 

 Thân nhiệt > 350 C. 

 Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

 Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

 Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

 Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở  

 Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ  
 2. Rối loạn huyết động 

 Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp)  

 Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân  
 3. Tai biến do đặt nội khí quản 

 Không đặt được ống nội khí quản 

 Xử lý theo qui trình đặt ống nội khí quản khó hoặc chuyển phương pháp vô cảm khác. 

 Đặt nhầm vào dạ dày 

 Nghe phổi không có rì rào phế nang, không đo được EtCO2. 

 Đặt lại ống nội khí quản. 

 Co thắt thanh - khí - phế quản 

 Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

 Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc 

giãn phế quản và corticoid. 

 Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

 Chấn thương khi đặt ống 

 Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

 Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

 Gập, tụt, ống nội khí quản bị đẩy sâu vào một phổi, tụt hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn 

oxy, soda hết tác dụng dẫn tới thiếu oxy và ưu thán. 

 Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân.  
5. Biến chứng sau rút ống nội khí quản 

 Suy hô hấp sau khi rút ống nội khí quản do nhiều nguyên nhân 
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 Đau họng khàn tiếng 

 Co thắt thanh - khí - phế quản 

 Viêm đường hô hấp trên 

 Hẹp thanh - khí quản 

 Xử trí triệu chứng và theo nguyên nhân 
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01.69. ĐẶT MẶT NẠ THANH QUẢN CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt mặt nạ thanh quản là kỹ thuật với mục đích kiểm soát hô hấp trong suốt quá trình 

cấp cứu 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lựa chọn khi đặt nội khí quản khó, đặc biệt khó thông khí hoặc không thông khí được. 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp trong gây mê toàn thân cho một số phẫu thuật 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp tạm thời trong cấp cứu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dạ dầy đầy 

- Tổn thương hàm mặt phức tạp do chấn thương hoặc nhiễm trùng 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức cấp cứu. 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, máy thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống 

(ECG, huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Mask thanh quản các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul miệng hầu. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản: ống nội khí quản và đèn soi thanh quản. 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước khi thực hiện phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích 

cho người bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt mask thanh quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước  (nếu cần). 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung: 

- Tư thế:  người bệnh nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi các chức năng sống 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 
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- Tiền mê (nếu cần) 

Khởi mê: 

- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt mask thanh quản: người bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (nếu cần). 

Kĩ thuật đặt mask thanh quản 

- Đặt đầu người bệnh ở tư thế trung gian hoặc hơi ngửa 

- Cầm mask thanh quản như cầm bút, ngón tay trỏ đặt vào chỗ nối giữa mask thanh quản và 

phần ống Một tay mở miệng người bệnh 

- Tay kia đưa mask thanh quản qua các cung răng vào gốc lưỡi, tỳ mặt sau mask vào khẩu 

cái cứng, đẩy mask trượt dọc theo khẩu cái cứng để vào vùng hạ hầu 

- Dừng lại khi gặp lực cản 

- Bơm cuff theo đúng thể tích được hướng dẫn trên mask thanh quản. 

- Kiểm tra độ kín của mask thanh quản (không có dò khí, thông khí dễ dàng) 

- Kiểm tra vị trí đúng của mask thanh quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định bằng băng dính. 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI.  THEO DÕI 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng sai vị trí, tụt, gập, tắc mask thanh quản. 

Tiêu chuẩn rút mask thanh quản 

- Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu sử dụng thuốc giãn cơ). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường. 

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở 

- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 

2. Rối loạn huyết động 
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- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp) 

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

3. Tai biến do đặt mask thanh quản 

Không đặt được mask thanh quản 

- Do nhiều nguyên nhân 

- Thay đổi mask, người đặt hoặc chuyển đặt nội khí quản 

Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc 

giãn phế quản và corticoid. 

- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

Chấn thương khi đặt mask thanh quản 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tuột mask thanh quản, hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn oxy, vôi soda hết tác dụng 

dẫn tới thiếu oxy và ứ thán khí. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

Biến chứng sau rút mask thanh quản 

- Suy hô hấp do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Xử trí triệu chứng và nguyên nhân 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Hướng dẫn quy trình của Bộ YTế 
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01.70. ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CÓ CỬA HÚT TRÊN BÓNG CHÈN  

(HI-LOW EVAC) 

Ống nội khí quản kèm ống hút Hi-Lo EVAC - MALLICKRODT 

 

Tên tiếng anh: HI-LO™ EVAC ENDOTRACHEAL TUBES. 

Tên tiếng việt: ỐNG NỘI KHÍ QUẢN KÈM ỐNG HÚT HI-LO™ EVAC. 

Tính năng nổi bật: 

VAP - Viêm phổi do thở máy là một trong những vấn đề đáng quan tâm của nhiễm khuẩn 

bệnh viện. Kết quả nghiên cứu ở Mỹ cho thấy mỗi năm chi phí điều trị VAP tốn hơn 1,5 tỉ 

USD và 1,75 triệu ngày nằm viện. 

Hút dịch dưới thanh môn có thể làm giảm VAP. Ở bệnh nhân thở máy, lượng dịch đọng trên 

bóng chèn và dưới thanh môn có thể bị rò rỉ xuống khí phế quản và là nguyên nhân gây ra 

viêm phổi. Theo một số nghiên cứu lâm sàng việc hút liên tục phần dịch đọng này làm giảm 

được tỉ lệ mắc VAP. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng Hi-Lo Evac làm chậm việc xuất hiện VAP và giảm tới 

75% viêm phổi do thở máy. 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây mê nội khí quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt nội khí quản với mục đích kiểm 

soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật và hồi sức sau phẫu thuật.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Gây mê nội khí quản để phẫu thuật cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bị viêm phổi do thở 

máy (VAP), đặc biệt các bệnh nhân phải thở máy kéo dài sau mổ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI 

- Người bệnh không đồng ý 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

- Không thành thạo kĩ thuật 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện: 



 

109 

 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Đèn soi thanh quản, ống nội khí quản các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul 

miệng hầu, kìm Magill, mandrin mềm. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản khó: ống Cook, mask thanh quản (laryngeal 

mask), ống soi phế quản mềm, bộ mở khí quản, kìm mở miệng... 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt ống nội khí quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 

- Hồ sơ bệnh án 

- Theo qui định của Bộ y tế 

IV.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung: 

- Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 lần/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

- Tiền mê (nếu cần) 

- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt ống nội khí quản: người bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (trong đa số các trường 

hợp). 

- Có hai kỹ thuật đặt ống nội khí quản: đường miệng và đường mũi. Kĩ thuật đặt nội khí 

quản đường miệng: 

- Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

- Tiến hành khởi mê nhanh và làm thủ thuật Sellick trong trường hợp dạ dày đầy (ấn sụn 

nhẫn 20-30kg ngay khi người bệnh mất tri giác tới khi đặt ống nội khí quản xong). 

- Luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi bóng của ống nội khí 

quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. 
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- Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

- Bơm bóng nội khí quản. 

- Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định ống bằng băng dính. 

- Đặt canul vào miệng để tránh cắn ống (nếu cần). 

- Chọn bên mũi thông và nhỏ thuốc co mạch cuốn mũi (naphazolin, otrivine...). 

- Chọn cỡ ống nội khí quản nhỏ hơn so với đường miệng. Luồn ống nội khí quản đã được 

bôi trơn bằng mỡ lidocain qua lỗ mũi 

- Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

- Trường hợp thuận lợi: luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi 

bóng của ống nội khí quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. Dùng kìm Magill hướng đầu ống 

nội khí quản vào đúng lỗ thanh môn; người phụ đẩy ống nội khí quản từ bên ngoài trong 

trường hợp khó. 

- Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

- Bơm bóng nội khí quản. 

- Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định ống bằng băng dính. 

- Trong trường hợp đặt nội khí quản khó: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

Duy trì mê: 

- Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn 

cơ (nếu cần). 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

- Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nước mắt (PRST); 

MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng ống nội khí quản sai vị trí, gập, tắc. 

Tiêu chuẩn rút ống nội khí quản  

- Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu có). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường. 

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

V. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 
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- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở  

- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 

2. Rối loạn huyết động 

- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp)  

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

3. Tai biến do đặt nội khí quản 

- Không đặt được ống nội khí quản 

- Xử lý theo qui trình đặt ống nội khí quản khó hoặc chuyển phương pháp vô cảm khác. 

 Đặt nhầm vào dạ dày 

- Nghe phổi không có rì rào phế nang, không đo được EtCO2. 

- Đặt lại ống nội khí quản. 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc 

giãn phế quản và corticoid. 

- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

- Chấn thương khi đặt ống 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tụt, ống nội khí quản bị đẩy sâu vào một phổi, tụt hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn 

oxy, soda hết tác dụng dẫn tới thiếu oxy và ưu thán. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

5. Biến chứng sau rút ống nội khí quản 

- Suy hô hấp sau khi rút ống nội khí quản do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Hẹp thanh - khí quản 

- Xử trí triệu chứng và theo nguyên nhân 
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 01.77. THAY ỐNG NỘI KHÍ QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

  Đảm bảo thông khí qua nội khí quản cho Người bệnh là vấn đề cơ bản trong hồi sức cấp 

cứu. Tuy nhiên trong một số tình huống, ống nội khí quản không thể đáp ứng được yêu cầu 

về chất lượng hoặc quá bé, quá to so với khí quản Người bệnh. Tiếp tục sử dụng ống nội khí 

quản này có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, thậm chí đe doạ tử vong cho Người 

bệnh. Khi đó chỉ định thay nội khí quản thường được đặt ra, tiến hành thay nội khí quản càng 

sớm càng tốt. Nội khí quản hiện nay chủ yếu được đặt qua kỹ thuật đường miệng, vì vậy 

chúng tôi xin giới thiệu về kỹ thuật thay ống nội khí quản ở Người bệnh đang có ống nội khí 

quản đường miệng. 

HÌNH ẢNH 

II. CHỈ ĐỊNH 

Khi Người bệnh vẫn còn chỉ định duy trì nội khí quản kèm một trong các dấu hiệu sau: 

- Ống nội khí quản bị rách bóng chèn (cuff) 

- Ống nội khí quản quá bé, quá to so với khí quản Người bệnh 

- Ống nội khí quản bị tắc hoàn toàn không thể cải thiện bằng hút đàm 

- Chấn thương cột sống cổ: Có thể phải đặt đường mũi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Lâm sàng không còn chỉ định nội khí quản 

- Chấn thương vùng hàm mặt, khoang miệng không thể tiếp cận được đường thở 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Được giải thích về thủ thuật thay nội khí quản 

- Nhịn ăn trước 6 giờ nếu có chuẩn bị 

- Nằm ngửa 
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- Được hút sạch đàm dãi ở đường thở và miệng họng 

2. Dụng cụ 

- Oxy 

- Bóng Ambu mask có túi 

- Ống hút, máy hút 

- Đèn đặt nội khí quản hai cỡ đèn khác nhau dài và trung bình 

- Ống nội khí quản 3 cỡ khác nhau: 1 ống cỡ hiện tại , 1 ống có đường kính nhỏ hơn và 1 

ống có đường kính lớn hơn 0,5 cm 

 

- Guide có thể uốn 

- Syringe 10 ml bơm cuff 

- Kìm Magil 

- Gel vô trùng hoặc gel xylocain 2% 

- Dụng cụ cố định nội khí quản: băng dính, dây 

- Monitor theo dõi nhịp thở, nhịp tim, huyết áp 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Xác nhận lần cuối cùng tất cả dụng cụ đã sẵn sàng 

2. Bóp bóng qua NKQ cũ với oxy > 10 lít/phút, đạt SpO2 100% 

3. Hút miệng họng 

4. Thay ống hút riêng, để hút đàm dãi và chất tiết qua nội khí quản 

5. Tháo cuff nội khí quản cũ nếu cuff còn căng 

6. Rút nội khí quản cũ: giữ nguyên xông hút trong lòng nội khí quản và cùng kéo cả ống nội 

khí quản, dừng lại ở hầu họng để hút dịch còn đọng trên khoang miệng trong một vài lần 

hút. 

7. Làm nghiệm pháp Sellick, hoặc nghiệp pháp BURP (Backward, Upward, Rightward 

Pressure: ấn sụn nhẫn về phía sau, lên trên và sang bên phải). 



 

114 

 

 

8. Đặt nội khí quản mới 

9. Bơm cuff 

10. Cố định nội khí quản vị trí đầu dưới nội khí quản cách carina phù hợp là 4cm (với nam vị 

trí khoảng 22 cm cung răng trước, với nữ khoảng 21 cm cung răng trước). 

11. Kiểm tra vị trí nội khí quản 

 Sau khi đặt ống Người bệnh không còn khò khè nữa 

 Ống nội khí quản bị mờ đi vì hơi thở của Người bệnh 

 Nghe vị trí dạ dày không thấy tiếng lọc xọc 

 Nghe 2 bên phổi thông khí đều 

Chụp X.quang phổi thẳng sau cố định nội khí quản: vị trí đầu dưới của nội khí quản cách 

carina 4 cm 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

1. Không thấy dây thanh: Cần ngửa cổ tối đa và hút sạch đàm dãi 

2. Đặt nội khí quản vào dạ dày: Cần kiểm tra kỹ để đặt lại nội khí quản, bỏ sót biến chứng 

này Người bệnh có thể tử vong. 

3. Đặt nội khí quản quá sâu: Thường bên phải vì giải phẫu của khí quản bên phải, cần rút 

bớt ra 1-2 cm qua kiểm tra lâm sàng, sau đó kiểm tra bằng X.quang thẳng. 

4. Viêm phổi do hít phải: Cần hút sạch dạ dày và đàm dãi, làm  nghiệm pháp Sellick, Burp 
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để hạn chế hít phải 

5. Gãy răng: Với các Người bệnh răng vẩu, răng đái tháo đường rất dễ gãy… khi đặt nội 

khí quản tránh tì đèn vào hàm dưới. Nếu phát hiện gãy răng cần lấy răng ra ngoài tránh 

đẩy vào đường thở. 

6. Tràn khí màng phổi: Có thể gặp đặc biệt ở các Người bệnh COPD, cần bóp bóng vừa 

phải để tránh biến chứng này. 

7. Tụt huyết áp: Dùng thuốc an thần, tăng áp lực dương trong đường thở khi đặt nội khí 

quản có thể gây tụt huyết áp, cần truyền dịch bổ sung. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Adams Bresnick (2006), ―Oraltracheal intubation‖, Elsevier 2nd edition, p28-38 

2. Kristy A Bauman, Scott Manaker, Robert C Hyzy (2013), ―Endotracheal tube 

management and complications‖, Uptodate . 
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01.93. CHỌC HÚT DỊCH - KHÍ MÀNG PHỔI BẰNG KIM HAY CATHETER 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chọc hút khí màng phổi là 1 kỹ thuật cấp cứu, thường thực hiện ở các khoa cấp cứu để 

xử trí ban đầu các Người bệnh bị tràn khí màng phổi 

- Là kỹ thuật quan trọng nhưng không phải khó thực hiện, là yêu cầu bắt buộc phải nắm rõ 

đối với các bác sĩ cấp cứu 

Mốc giải phẫu: vị trí các khoang liên sườn 

 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn khí màng phổi tự nhiên tiên phát 

- Tràn khí màng phổi áp lực 
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      Tràn khí màng phổi phải Tràn khí màng phổi áp lực 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

 Tràn khí màng phổi thứ phát (thường mở dẫn lưu màng phổi) 

 Tràn khí màng phổi do chấn thương không tăng áp lực 

 Chú ý khi có: những bất thường như giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu (cân nhắc lợi 

ích và nguy cơ). Nhiễm trùng da tại vị trí dự định chọc hút khí, (nên chọn vị trí da 

không bị nhiễm trùng) 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người làm thủ thuật 

- Bác sĩ: 01 người, được đào tạo và nắm vững kỹ thuật chọ hút khí màng phổi 

- Điều dưỡng: 02, được đào tạo về phụ giúp bác sĩ chọc hút khí màng phổi 

2. Dụng cụ 

- Dung dịch sát trùng da: cồn, iod 

- Dụng cụ gây tê tại chổ: Lidocain 2%, kim 25G, xylanh 5ml 

- Găng, mũ, áo, khẩu trang vô trùng 

- Toan vô trùng 

- Dụng cụ theo dõi SpO2 

- Kim chọc hút khí màng phổi, thường dùng loại 16-18G hoặc lơn hơn nếu cần, không nên 

dùng các loại kim có mũi vát quá nhọn dễ gây thủng và vỡ các bóng khí ở nhu mô phổi 

(tốt nhất dùng catheter chọc màng phổi chuyên biệt) 

- Dây dẫn gắn với khóa chạc 3 

- Bơm tiêm hút khí loại 50-100ml hoặc máy hút các bình dẫn lưu 

- Bộ mở màng phổi, nếu khi cần sẽ mở dẫn lưu màng phổi 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho về kỹ thuật để NGƯỜI BỆNH yên tâm, hợp tác 

- Đo các chức năng sống (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, SpO2) 

- Kiểm tra phim XQ phổi, xác định chính xác bên bị tràn khí 
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4. Hồ sơ bệnh án 

 Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, giấy cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật của Người bệnh, 

gia đình Người bệnh, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, giấy cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật của Người bệnh, gia 

đình Người bệnh, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

2. Kiểm tra Người bệnh 

 Đánh giá lại các chức năng sống của Người bệnh có an toàn cho thực hiện thủ thuật. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Người bệnh ngồi tựa lưng vào ghế tựa hoặc nằm tư thế Fowler 

- Khám và xác định vị trí tràn khí màng phổi, đối chiếu với phim XQ 

- Sát trùng vị trí chọc 

- Gây tê tại vị trí chọc ở chổ giao nhau giữa khoang liên sườn II (hay III) và đường giữa 

xương đòn, hoặc khoang liên sườn IV (hay V) đường nách giữa. 

- Lắp kim vào xyranh 5ml, đâm kim thẳng góc với mặt da ngay bờ trên xương sườn dưới 

(để tránh bó mạch thần kinh liên sườn) 

- Vừa đâm kim vừa hút chân không đến khi vào đến khoang màng phổi (lực hút trên xyranh 

giảm đột ngột, Người bệnh ho do bị kích thích màng phổi), rút nòng trong, tiếp tục luồn 

vỏ ngoài vào 

- Lắp chuôi catheter vào dây dẫn có gắn khóa chạc 3 hoặc ống cao su có kẹp kìm Kocher 

thay cho van 

- Hút khí bằng bơm tiêm cho đến khi hút không ra gì (ngưng hút khi gặp kháng lực, Người 

bệnh ho). Đóng chạc 3 và cố định catheter 

- Theo dõi Người bệnh 6-8 giờ, chụp lai phim XQ phổi, nếu hết khí, Người bệnh hết khó 

thở có thể cho về nhà theo dõi. 

- Nếu hút không hết khí, lắp vào máy hút liên tục 

VI. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu và đau do chọc vào bó mạch thần kinh liên sườn 

- Nhiễm trùng: do thủ thuật thiếu vô trùng 

- Tràn khí dưới da 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Vũ Văn Đính. Chuyên môn kỹ thuật hồi sức cấp cứu 

2. Shahriar Zehtabchi, (2007). Management of Emergency department patiens with 

primary spontaneous pneumothrax. Annals of Emergency Medicine. 

3. Shoaib Faruqi, (2004). Role of simple needle aspiration in the 

management of pneumothorax. 
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01.94. DẪN LƯU KHÍ MÀNG PHỔI ÁP LỰC THẤP ≤ 8 GIỜ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chọc hút, dẫn lưu khí màng phổi là 1 kỹ thuật cấp cứu. 

- Thường thực hiện ở các khoa cấp cứu để điều trị các Người bệnh bị tràn khí màng phổi. 

- Là kỹ thuật quan trọng nhưng không phải khó thực hiện, là yêu cầu bắt buộc phải nắm rõ 

đối với các bác sĩ cấp cứu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Tràn khí màng phổi tự nhiên tiên phát. 

2. Tràn khí màng phổi áp lực. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

2. Chống chỉ định tương đối: 

- Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát (thường mở dẫn lưu màng phổi). 

- Tràn khí màng phổi do chấn thương không áp lực. 

3. Chú ý khi có: 

- Rối loạn đông máu: những bất thường như giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu nên được 

điều chỉnh sớm nếu cần thiết. 

- Nhiễm trùng da tại vị trí dự định chọc hút khí, (nên chọn vị trí da không bị nhiễm trùng). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Giải thích cho Người bệnh yên tâm, vì khi hút khí ra, Người bệnh sẽ đỡ khó thở. 

- Đo các chức năng sống (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, SpO2). 

- Kiểm tra phim XQ phổi, xác định chính xác bên bị tràn khí. 

2. Dụng cụ 

- Dung dịch sát trùng da: cồn, iod. 

- Dụng cụ gây tê tại chổ: Lidocain 2%, kim 25G, xylanh 5ml. 

- Găng, mũ, áo, khẩu trang vô trùng. 

- Khăn lỗ vô trùng. 

- Dụng cụ theo dõi SpO2. 

- Kim chọc hút khí màng phổi, thường dùng loại 16-18G hoặc lớn hơn nếu cần, không nên 

dùng các loại kim có mũi vát quá nhọn dễ gây  thủng và vỡ các bóng khí ở nhu mô phổi 

(tốt nhất dùng catheter chọc màng phổi chuyên biệt). 

- Dây dẫn gắn với khóa chạc 3. 

- Bơm tiêm hút khí loại 50-100ml hoặc máy hút các bình dẫn lưu. 

- Bộ mở màng phổi, nếu khi cần sẽ mở dẫn lưu màng phổi. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 
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thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Người bệnh ngồi tựa lưng vào ghế tựa hoặc nằm tư thế Fowler. 

- Khám và xác định vị trí tràn khí màng phổi, đối chiếu với phim XQ. 

- Sát trùng vị trí chọc. 

- Gây tê tại vị trí chọc ở chổ giao nhau giữa khoang liên sườn II (hay III) và đường giữa 

xương đòn, hoặc khoang lien sườn IV (hay V) đường nách giữa. 

- Lắp kim vào xyranh 5ml, đâm kim thẳng góc với mặt da ngay bờ trên xương sườn dưới 

(để tránh bó mạch thần kinh liên sườn). 

- Vừa đâm kim vừa hút chân không đến khi vào đến khoang màng phổi (lực hút trên xyranh 

giảm đột ngột, Người bệnh ho do bị kích thích màng phổi), rút nòng trong, tiếp tục luồn 

vỏ ngoài vào. 

- Lắp chuôi catheter vào dây dẫn có gắn khóa chạc 3 hoặc ống cao su có kẹp kìm Kocher 

thay cho van. 

- Hút khí bằng bơm tiêm cho đến khi hút không ra gì (ngưng hút khi gặp kháng lực, Người 

bệnh ho). Đóng chạc 3 và cố định catheter. 

- Theo dõi 6-8 giờ, chụp lai phim XQ phổi, nếu hết khí, Người bệnh hết khó thở có thể cho 

về nhà theo dõi. 

- Nếu hút không hết khí, lắp vào máy hút liên tục. 

VI. TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu và đau do chọc vào bó mạch thần kinh liên sườn. 

- Nhiễm trùng: do thủ thuật thiếu vô trùng. 

- Tràn khí dưới da. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Shahriar Zehtabchi (2007). Management of Emergency department patiens with 

primary spontaneous pneumothrax. Annals of Emergency Medicine. 

2. Shoaib Faruqi, (2004) Role of simple needle aspiration in the management of 

pneumothorax. 
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01.96. PHẪU THUẬT MỞ MÀNG PHỔI TỐI THIỂU BẰNG TROCA  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Mở màng phổi tối thiểu bằng troca là kỹ thuật đưa một ống dẫn lưu TROCA vào khoang 

màng phổi để dẫn lưu dịch, khí, máu hoặc các dịch thể khác ra ngoài 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn máu màng phổi 

- Tràn khí màng phổi 

- Tràn máu, tràn khí màng phổi 

- Tràn dịch màng phổi 

- Tràn dưỡng chấp màng phổi 

- Tràn mủ màng phổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Bệnh rối loạn đông máu 

+ Kén khí phổi 

+ Nghi ngờ phổi dính vào thành ngực 

+ Tràn dịch, tràn mủ khu trú 

+ Nhiễm trùng da vị trí chọc dẫn lưu 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 

- Bác sỹ được đào tạo về kỹ năng ngoại khoa cơ bản. 

- Phải nắm vững các nguyên tắc sơ cứu, xử trí thì đầu. 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh về tình trạng bệnh và các nguy cơ có 

thể xảy ra khi vận chuyển hoặc phẫu thuật. 

2. Phương tiện: 

- Các phương tiện dụng cụ cơ bản: bộ khăn lỗ vô trùng, kẹp kelly hoặc Pince, kéo, chỉ 

khâu, trocar dẫn lưu các cỡ 

3. Người bệnh: 

- Được giải thích rõ về bệnh, các nguy cơ rủi ro trong và sau phẫu thuật 

- Đồng ý phẫu thuật và ký giấy cam đoan phẫu thuật 

4. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế 

Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
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1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai tay đưa cao sau gáy 

 Vô cảm:Tê tại chỗ 

 Kỹ thuật: 

- Xác định vị trí KLS V đường nách giữa, hoặc KLS II đường giữa đòn 

- Sát khuẩn da 

- Trải toan 

- Rạch da 0.5 cm 

- Khâu chỉ chờ, chỉ cố định dẫn lưu 

- Chọc trocar vào khang màng phổi 

- Xoay dẫn lưu theo các hướng để lấy hết máu/ dịch 

- Cố định dẫn lưu 

- Lắp hệ thống hút liên tục -20cm H2O 

VI. THEO DÕI: 

- Lượng máu, khí ra theo dẫn lưu 

- Chăm sóc dẫn lưu, đẩm bảo “vô khuẩn, kín, một chiều, hút liên tục” 

- Theo dõi các biến chứng 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Tai biến liên quan đến vị trí dẫn lưu: 

+ Dẫn lưu thấp sát cơ hoành: Chấp nhận được đối với dẫn lưu máu, dịch, phải chỉnh lại 

nếu là dẫn lưu khí 

+ Dẫn lưu nằm dưới da: phải đặt lại 

+ Dẫn lưu quá sâu (lên đỉnh phổi hoặc trung thất sau) nên chỉnh lại 

+ Dẫn lưu vào ổ bụng: rút ra, đặt lại 

- Chảy máu: 

+ Tại chỗ: Băng ép, khâu tăng cường mép da 

+ Tràn máu màng phổi: do tổn thương động mạch liên sườn hoặc nhu mô phổi. Nếu dẫn 

lưu ra nhiều phải mở ngực để xử trí 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: Mở bụng để xử trí 

- Mủ màng phổi: do dẫn lưu không tốt, nhiễm khuẩn ngược dòng. Nội soi lồng ngực hoặc 

mở ngực để xử trí. 



 

123 

 

01.97. DẪN LƯU MÀNG PHỔI LIÊN TỤC ≤ 08 GIỜ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Dẫn lưu khoang màng phổi là một can thiệp ngoại khoa tối thiểu, đặt một ống dẫn lưu 

vào khoang màng phổi nhằm: 

- Dẫn lưu sạch máu, dịch và khí trong khoang màng phổi 

- Giúp phổi nở tốt 

- Tái tạo áp lực âm trong khoang màng phổi 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp tràn khí màng phổi : 

 Có van (xupap) 

 Ở Người bệnh đang dùng máy thở 

 Có áp lực sau khi chọc kim ban đầu để giảm áp 

 Dai dẳng hoặc tái phát sau khi đã chọc hút đơn thuần 

 Thứ phát ở Người bệnh trên 50 tuổi 

 Trên một tổn thương phổi: giãn phế nang, xơ phổi, tụ cầu phổi, lao phổi … 

- Tràn máu màng phổi 

- Tràn mủ màng phổi 

- Tràn máu hoặc tràn dịch màng phổi tái phát nhanh (nhằm gây dính) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Phổi đông đặc dính vào thành ngực khắp một nửa phổi 

- Tràn dịch màng phổi do suy tim, suy thận, nếu khó thở chỉ chọc hút, không dẫn lưu. 

- Rối loạn đông máu nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Chụp Xquang phổi mới (cùng ngày dẫn lưu) 

- Giải thích cho Người bệnh hiểu và hợp tác với người thực hiện 

- Tiêm 0,5mg atropin dưới da 

- Tiêm an thần nếu Người bệnh lo lắng hoặc có nguy cơ kích thích nhiều 

- Tư thế Người bệnh: Có thể nằm hoặc ngồi tuỳ trường hợp cụ thể 

 Ngồi: Người bệnh ngồi trên ghế tựa, mặt quay về phía vai ghế, hai tay khoanh trước 

mặt đặt lên vai ghế, ngực tỳ vào vai ghế. 
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 Nằm: Người bệnh nằm ngửa, thẳng người, thân người nghiêng về bên phổi lành, tay 

phía dẫn lưu nâng cao lên phía đầu. 

2. Dụng cụ 

- Dẫn lưu: 

 Dẫn lưu Monod: ống dẫn lưu bằng cao su và trocar, dẫn lưu to và cứng nên thường 

dùng cho trường hợp tràn máu, mủ màng phổi. 

 Dẫn lưu Joly: ống dẫn lưu có mandrin bên trong, ít dùng vì nòng sắt bên trong có thể 

gây biến chứng như: chấn thương phổi, mạch máu, tim. 

 Dẫn lưu Monaldi 

- Máy hút và hệ thống ống nối 

- Bộ mở màng phổi 

- Bơm tiêm, kim tiêm 

- Săng vô khuẩn, bông gạc, cồn 700, cồn iod, găng vô khuẩn 

- Xylocain 2 % 

3. Người thực hiện 

- Như chuẩn bị làm phẫu thuật: 

- Đội mũ, đeo khẩu trang 

- Rửa tay xà phòng 

- Sát trùng tay bằng cồn 

- Mặc áo mổ 

- Đi găng vô trùng 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chọn điểm chọc 

- Tràn khí màng phổi: khoang liên sườn 2, 3 đường giữa đòn bên có tràn khí 

- Tràn dịch màng phổi, tràn máu màng phổi: khoang liên sườn 7, 8 đường nách giữa (nách 

trước) bên có tổn thương 

- Tràn dịch, tràn khí màng phổi: Dùng cả 2 đường hoặc khoang liên sườn 4,5 đường nách 

giữa 

- Dịch mủ nhiều: Dùng cả 2 đường, 1 để dẫn lưu, 1 để bơm rửa 
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2. Đặt ống dẫn lưu 

- Sát khuẩn vùng da định làm thủ thuật 

- Gây tê bằng xylocain từng lớp thành ngực đồng thời chọc thăm dò màng phổi 

- Rạch da từ 0,5 - 1cm dọc theo bờ trên xương sườn dưới 

- Dùng panh kocher không mấu tách dần các thớ cơ thành ngực 

- Đặt dẫn lưu vào khoang màng phổi: 

 Dẫn lưu Monod: Chọc trocar vuông góc với thành ngực vào khoang màng phổi, rút 

lòng trocar. Kẹp đầu ngoài ống dẫn lưu, luồn ống dẫn lưu vào trocar rồi đẩy vào 

khoang màng phổi đến vị trí đã định (luồn sâu 6-10 cm) rút trocar ra. 

 Dẫn lưu Joly: Chọc dẫn lưu vuông góc với thành ngực rút nòng dẫn lưu ra 1 cm rồi 

đẩy dẫn lưu vào khoang màng phổi đến vị trí đã định, rút nòng dẫn lưu ra. 

- Nối dẫn lưu với máy hút hoặc bình dẫn lưu 

- Cố định dẫn lưu vào da bằng chỉ khâu. Đặt một đường khâu túi hoặc khâu chữ U quanh 

ống dẫn lưu để thắt lại khi rút ống. 

- Kiểm tra lại dẫn lưu 

3. Dẫn lưu 

- Dẫn lưu 1 bình: áp dụng cho Người bệnh tràn khí màng phổi đơn thuần 

- Dẫn lưu 2 bình: áp dụng trong dẫn lưu dịch và khí 

VI. THEO DÕI 

- Tình trạng Người bệnh: SpO2, nhịp thở, ran phổi, tình trạng tràn khí bằng phim chụp 

phổi hàng ngày. 

- Tình trạng nhiễm trùng chân ống dẫn lưu, theo dõi và điều chỉnh áp lực hút (không quá 

40 cmH2O). 

VII. XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu: hay gặp với dẫn lưu Joly hoặc chọc phải mạch máu, cầm máu bằng khâu hoặc 

thắt động mạch liên sườn. 

- Phù phổi: thường do hút quá nhanh và quá nhiều, cần giảm áp lực hút và điều trị phù phổi 

cấp. 

- Tràn khí dưới da: thường do tắc dẫn lưu, cần kiểm tra và thông ống dẫn lưu 

- Nhiễm khuẩn: nhiễm trùng tại chỗ đặt dẫn lưu, viêm mủ màng phổi, nhiễm trùng huyết. 

Sử dụng kháng sinh kinh nghiệm và theo kháng sinh đồ. 

- Tắc ống dẫn lưu: do cục máu đông,mủ đặc, do gập dẫn lưu, do đặt dẫn lưu không đúng 

vị trí. Cần thay ống dẫn lưu mới. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1 D Laws, E Neville, J Dufy. Thorax 2003- BTS guidelines for the insertion of a chest 

drain. 

2 M- Henry, T Arnold, J Harvey. Thorax 2003- BTS guidelines for the management of 

spontanous pneumothorax. 
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01.130. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC CPAP ≤8 

GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

- CPAP (continuous positive airway pressure - CAP) là phương thức thở tự nhiên duy trì 

1 áp lực đường thở dương liên tục ở cả thì hít vào và thở ra. 

- Trong thở CPAP tần số thở, thời gian thở vào, thở ra do người bệnh quyết định. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Giảm oxy máu sau phẫu thuật tim không đáp ứng với oxy mũi lưu lượng cao 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tĩnh có 

+ Khó thở trung bình đến nặng, có sử dụng cơ hô hấp phụ và có di động bụng nghịch thường. 

+ Toan hô hấp vừa đến nặng (pH < 7,3-7,35) và  ưu thán (tăng PaCO2  45-60 mmHg). 

+ Thở > 25 lần/phút. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn ý thức không hợp tác 

- Ngừng thở, liệt cơ hô hấp 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng, 

- Huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim không ổn định. 

- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt. 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Không hợp  tác với thở không xâm nhập, 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở; ho khạc kém. 

- Nhịp thở > 40 lần/phút 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện  

2.1 Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

-  dây máy thở: 01 bộ - Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 
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- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- -Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3 Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện hợp 

pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

- Tư thế người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 – 45 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp. 

- Thở máy tại giường bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- CPAP 5 cmH2O 

 Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

 Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

 Điều chỉnh thông số máy thở 

- Tăng dần mức CPAP ban đầu mỗi 1 cmH2O sao cho NGƯỜI BỆNH dễ chịu nhất 

- Có thể tăng mức CPAP tối đa 10 cmH2O 
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- Tìm CPAP tối ưu với FiO2 < 50% mà SpO2  > 92%, huyết áp ổn định 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu ki có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tụt huyết áp. 

- Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi) 

- Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

- Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

- Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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01.131. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC BIPAP ≤8 

GIỜ 

V. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure ventilaton - BiPAP) là phương thức thông 

khí hỗ trợ 2 mức áp lực dương. Có thể thông khí xâm nhập hoặc không xâm nhập. 

VI. CHỈ ĐỊNH 

- Sau phẫu thuật tim phổi 

- Sau gây mê phẫu thuật 

- Mức độ nhẹ của đợt cấp COPD, tổn thương phổi cấp, phù phổi cấp 

- Suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nhẹ và trung bình 

- Suy tim 

- Hội chứng ngừng thở khi ngủ 

- Sau rút nội khí quản có phù nề và hẹp nhẹ thanh quản 

VII. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở , ngừng tim 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng, 

- huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim . 

- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt. 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Người bệnh không hợp tác với thở không xâm nhập 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở, ho khạc kém. 

VIII. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 
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- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

 Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí và máy hút áp lực âm liên tục 

Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế người bệnh: người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

IX. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1 Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- IPAP 8-12 cmH2O 

- EPAP 0-5 cmH2O 

- Áp lực hỗ trợ (PS) = IPAP-EPAP 

- Áp lực chênh lệch giữa IPAP và EPAP nên duy trì khoảng 5cmH2O, BiPAP thường 

bắt đầu IPAP/EPAP là 8/3 hoặc 10/5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi người 

bệnh. 



 

132 

 

3.3. Tiến hành cho người bệnh thở máy 

Giải thích cho người bệnh hiểu và hợp tác, sau đó úp mặt nạ mũi hoặc mieng-mũi cho 

người bệnh, tay người thực hiện giữ mặt nạ sao cho vừa khít, kiểm tra hướng dẫn người bệnh 

thở theo máy, khi người bệnh thở theo máy , hợp tác tốt thì mới dùng dây cố định 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở: 

- PaO2 giảm 

  Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

  Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng IPAP đến 20cmH2O và EPAP 

tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaO2 tăng: Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2 > 92% 

- PaCO2 tăng (pH <7,3): Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có  thể tăng IPAP đến 

20cmH2O và EPAP tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaCO2 giảm (pH>7,45): Giảm IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O. 

X. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 - 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1- 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

XI. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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01.132. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP ≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo xâm nhập là phương thức thông khí xâm nhập trong đó người 

bệnh thở máy với thể tích lưu thông và tần số thở được đặt trước. Phương thức này kiểm 

soát được thông khí phút của người bệnh nhưng áp lực đường thở sẽ thay đổi tùy theo tình 

trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, cần phải cho người bệnh thở theo máy 

hoàn toàn do đó phần lớn các trường hợp phải sử dụng thuốc an thần và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, cơn hen phế quản cấp nặng 

và nguy kịch. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức hỗ trợ/điều khiển. 

- Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ - Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 
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3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của  Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

+ 8 – 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc 

bệnh lý gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

+ Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người 

bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

3.4.1. Điều chỉnh Vt, tần số: 

- Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

- PaCO2  thấp: giảm Vt hoặc giảm tần số máy thở. 

- PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O), hoặc tăng 

tần số máy thở. 
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3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

- SpO2, PaO2 thấp: tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2  đã tới 0,6). 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm 

dần PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người 

bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( 

cửa sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu 

thì rút ống nội khí quản. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về 

múc thấp nhất mà vẫn duy trì được PaO2>60 mmHg 

Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Gia Bình (2012), thông khí nhân tạo trong hội chứng suy hô hấp  tiến triển ở 

người lớn, kỹ thuật thở máy và hồi sức hô hấp, nhà xuất bản y học, trang 46-50. 

2. Ashfaq    Hasan    (2010)   ,   ―The   Conventional   Modes   of   Mechanical 

Ventilation‖, Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 4, 71-113. 

3. Ashfaq  Hasan  (2010)  ,  ―Ventilator  Settings‖, Understanding  Mechanical 

Ventilation, Springer, Chapter 5, 115-140. 



 

137 

 

01.133. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN THỂ 

TÍCH (VCV) ≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo phương thức điều khiển thể tích là phương thức thông khí xâm nhập 

trong đó người bệnh thở máy với thể tích lưu thông và tần số thở được đặt trước. Phương 

thức này kiểm soát được thông khí phút của người bệnh nhưng áp lực đường thở sẽ thay 

đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, cần phải cho người 

bệnh thở theo máy hoàn toàn do đó phần lớn các trường hợp phải sử dụng thuốc an thần 

và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, cơn hen phế quản cấp nặng 

và nguy kịch. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức hỗ trợ/điều khiển. 

- Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ - Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 
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- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của  Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

+ 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh lý 

gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

+ Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.4.1. Điều chỉnh Vt, tần số: 

- Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

- PaCO2  thấp: giảm Vt hoặc giảm tần số máy thở. 

- PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O), hoặc tăng tần 
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số máy thở. 

3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

- SpO2, PaO2 thấp: tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2  đã tới 0,6). 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm dần 

PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( cửa 

sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu thì 

rút ống nội khí quản. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về múc 

thấp nhất mà vẫn duy trì được PaO2>60 mmHg 

Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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01.134. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN ÁP 

LỰC (PCV) ≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo phương thức điều khiển áp lực (Pressure Control Ventilation – PCV) 

là phương thức thông khí xâm nhập trong đó áp lực đẩy vào, tần số thở và thời gian thở 

vào được đặt trước. Phương thức này kiểm soát được áp lực trong phế nang của Người 

bệnh nhưng thể tích lưu thông sẽ thay đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng 

phương thức này nên để Người bệnh ngừng hoàn toàn nhịp tự thở, do đó phần lớn các 

trường hợp phải sử dụng thuốc an thần và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: PCV có chỉ định trong các trường hợp suy hô hấp cấp, nhất là trong hội 

chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, các trường hợp có nguy cơ biến chứng tràn khí 

màng phổi. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít.. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức kiểm soát thể tích. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Thận trọng khi Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung 

ương, ngộ độc…. 

- Hoặc trong các trường hợp bệnh lý có thể làm tình trạng cơ học phổi thay đổi rất nhanh 

(VD: cơn hen phế quản nặng, tắc đàm … sẽ làm giảm thể tích khí lưu thông nhiều). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 
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- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- Áp lực đẩy vào (IP, có loại máy dùng từ áp lực điều khiển PC): 

 Mức áp lực được đặt sao cho đạt được Vt 8 – 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh 

không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh lý gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

 Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: mức áp lực được đặt sao cho đạt 

được Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

Lưu ý: tổng IP + PEEP không quá 30 cmH2O. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Thời gian thở vào Ti: đặt Ti để có I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 với 

các trường hợp khác. 

- FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 
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3.2. Đặt các mức giới hạn báo động  

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy và điều chỉnh thông số máy thở 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.4.1. Điều chỉnh IP, tần số 

- PaCO2  thấp: giảm IP hoặc giảm tần số máy thở. 

- PaCO2 cao, pH giảm: tăng IP (không để tổng IP + PEEP > 30 cmH2O), hoặc tăng tần số 

máy thở. 

 3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP 

- SpO2, PaO2  thấp: tăng FiO2  hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng   PEEP nếu FiO2  đã tới 

0,6). Chú ý không để  tổng IP + PEEP > 30 cmH2O. 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm dần 

PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu ki có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( cửa 

sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu thì 

rút ống nội khí quản 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu và hút dẫn lưu liên tục, giảm PEEP về 0. 
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3. Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt áp lực đỉnh đường thở < 30 cmH2O. 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện.  

Điều trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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01.135. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC A/C (VCV) ≤ 8 

GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo phương thức điều khiển thể tích là phương thức thông khí xâm nhập 

trong đó người bệnh thở máy với thể tích lưu thông và tần số thở được đặt trước. Phương 

thức này kiểm soát được thông khí phút của người bệnh nhưng áp lực đường thở sẽ thay 

đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, cần phải cho người 

bệnh thở theo máy hoàn toàn do đó phần lớn các trường hợp phải sử dụng thuốc an thần 

và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, cơn hen phế quản cấp nặng 

và nguy kịch. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức hỗ trợ/điều khiển. 

- Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện: 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ - Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 
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- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh: 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

+ 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh lý 

gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

+ Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.4.1. Điều chỉnh Vt, tần số: 

- Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

- PaCO2  thấp: giảm Vt hoặc giảm tần số máy thở. 
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- PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O), hoặc tăng tần 

số máy thở. 

 3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

- SpO2, PaO2 thấp: tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2  đã tới 0,6). 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm dần 

PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( cửa 

sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu thì 

rút ống nội khí quản. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về múc 

thấp nhất mà vẫn duy trì được PaO2>60 mmHg 

Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Gia Bình (2012), thông khí nhân tạo trong hội chứng suy hô hấp  tiến triển ở 

người lớn, kỹ thuật thở máy và hồi sức hô hấp, nhà xuất bản y học, trang 46-50. 



 

148 

 

2. Ashfaq    Hasan    (2010)   ,   ―The   Conventional   Modes   of   Mechanical Ventilation‖, 

Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 4, 71-113. 

3. Ashfaq  Hasan  (2010)  ,  ―Ventilator  Settings‖, Understanding  Mechanical 

Ventilation, Springer, Chapter 5, 115-140. 

4. Robert   C   Hyzy   (2012)   [Internet],   ―Modes   of   mechanical   ventilation‖, 

[updated18.6.2012], Uptodate Reference.  

01.136. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC SIMV  

≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

- Thở máy kéo dài sẽ dẫn đến nhiễm trùng bệnh viện, tổn thương phổi do thở máy, chi phí 

điều trị tốn kém dẫn đến khó bỏ máy và NGƯỜI BỆNH có nguy cơ tử vong. Do vậy mỗi 

khi NGƯỜI BỆNH phải thở máy, người thực hiện cần phải nhanh chóng đánh giá cai thở 

máy của NGƯỜI BỆNH để xem xét bỏ máy thở càng sớm càng tốt. 

- Những Người bệnh thở máy dài ngày, cai thở máy bằng phương pháp PSV, thử nghiệm 

CPAP hay ống chữ T (T- tube) khó khăn hoặc thất bại thì SIMV là phương pháp thích hợp 

để lựa chọn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Những Người bệnh thở máy dài ngày, cai thở máy bằng phương pháp PSV, thử nghiệm 

CPAP hay ống chữ T (T- tube) khó khăn hoặc thất bại 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở , ngừng tim 

- Người bệnh không có khả năng tự thở (như bệnh lý thần kinh cơ nặng...) 

- Chưa đủ tiêu chuẩn cai thở máy 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 
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2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải  thích  cho  Người  bệnh  (nếu  Người  bệnh  còn  tỉnh  táo)  và gia đình/người 

đại diện hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người 

bệnh/đại diện của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ thuật 

2. Kiểm tra lại Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Ghi lại đầy đủ các thông số của phương thức thở máy đang   được thực hiện trước khi chuyển 

sang phương thức cai thở máy. 

3.1 Tiêu chuẩn cai thở máy 

 Giải quyết được nguyên nhân phải thở máy 

 Oxy hóa máu cải thiện: PEEP ≤ 5cmH2O, PaO2 > 60mmHg, với FiO2 < 0,5 

 HA ổn định: không dùng hoặc dùng liều nhỏ thuốc co mạch, trợ tim. 

 Nhịp tim <140 chu kỳ/phút 

 Nhiệt độ < 38 độ C 

 pH và PaCO2 phù hợp với bệnh lý hô hấp nền của Người bệnh 

Khi Người bệnh có đủ tiêu chuẩn cai thở máy. Tiến hành cai thở máy 

3.2. Tiến hành cai thở máy 

 Thể tích lưu thông (Vt): đặt bằng Vt của phương thức thở máy đang được thực hiện trước 

khi chuyển sang SIMV. 

 Đặt mức trigger: 3 lít/phút (trigger dòng), hoặc -1 cmH2O (trigger áp lực). 

 Tần số máy thở: đặt thấp hơn tần số của phương thức thở máy đang được thực hiện trước 
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khi chuyển sang SIMV 2 – 4 nhịp/phút. 

 Lưu lượng dòng đỉnh: giữ nguyên như đang đặt. 

 FiO2 giữ nguyên như đang đặt. 

 PEEP = 5 cmH2O. 

 Áp lực hỗ trợ (PS) cho các nhịp tự thở: 10 – 14 cmH2O. 

3.3. Đánh giá và điều chỉnh máy thở 

 3.3.1. Đánh giá đáp ứng cai thở máy của NGƯỜI BỆNH 

 Chỉ số thở nhanh nông (RSBI) < 100 chu kỳ/phút/lít 

 Oxy hóa máu: SaO2 ≥ 90%, PaO2 ≥ 60mmHg, pH ≥ 7,32, PaCO2 tăng dưới 10mmHg so 

với trước khi cai máy. 

 Tần số thở ≤ 30 chu kỳ/phút hoặc thay đổi dưới 50% so với trước. 

 Nhịp tim < 140 chu kỳ/phút, hoặc thay đổi < 20%, HA 

 Ý thức không thay đổi, không kích thích. 

 Không gắng sức (sử dụng cơ hô hấp phụ, thở nghịch thường) 

 3.3.2. Điều chỉnh thông số máy thở 

 Nếu Người bệnh đáp ứng cai thở máy 

+ Điều chỉnh tần số: giảm dần tần số máy thở mỗi lần 2 nhịp/phút nếu đáp ứng tốt, tăng 

lại tần số nếu đáp ứng không tốt. 

+ Điều chỉnh PS: giảm dần PS mỗi lần 2 cmH2O nếu đáp ứng tốt, tăng lại PS nếu đáp 

ứng không tốt. 

+ Khi tần số còn 6 nhịp/phút, PS 4 – 5 cmH2O và tình trạng Người bệnh tốt có thể xem 

xét làm thử nghiệm CPAP (xem quy trình thử nghiệm CPAP) để quyết định bỏ máy 

thở cho Người bệnh. Sau đó xem xét rút nội khí quản (đánh giá ho khạc đàm, ý thức) 

 Nếu Người bệnh không đáp ứng cai thở máy: chuyển lại thông số thở SIMV trước, nếu 

Người bệnh vẫn không đáp ứng cai thở máy chuyển lại phương thức thở kiểm soát VCV 

hoặc PCV. 

3.4. Nếu Người bệnh cai máy thất bại: cần đánh giá thêm 

- Ống NKQ 

+ Xem xét ống NKQ có nhỏ không?, Có tắc NKQ không? 

- Khí máu 

+ Tránh kiềm chuyển hóa 

+ NGƯỜI BỆNH có tăng PaCO2, giữ PaCO2 trên mức giá trị nền của NGƯỜI BỆNH 

- Dinh dưỡng 

+ Hỗ trợ đủ năng lượng 

+ Tránh rối loạn điện giải 
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+ Tránh thừa năng lượng 

- Đàm 

+ Hút sạch đàm 

+ Tránh mất nước nặng 

- Vấn đề thần kinh cơ 

+ Tránh sử dụng các thuốc làm  yếu cơ (thuốc giãn cơ, nhóm 

aminoglycosid, clindamycin) ở NGƯỜI BỆNH yếu cơ 

+ Tránh sử dụng corticoid nếu không cần thiết. 

- Tắc nghẽn đường thở 

+ Loại trừ dị vật đường thở 

+ Sử dụng thuốc giãn phế quản nếu cần 

- Ý thức NGƯỜI BỆNH 

+ Tránh dùng quá liều thuốc an thần 

- Cai thở máy vào buổi sáng 

VI. THEO DÕI 

 Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

 Tình trạng chống máy: xem Người bệnh có hợp tác với máy thở không. Nếu Người bệnh 

không hợp tác giải thích động viên hướng dẫn cho Người bệnh hợp tác với máy thở. Trong 

trường hợp thất bại, oxy hóa máu Người bệnh không cải thiện, Người bệnh thở nhanh > 30 

lần/phút. Chuyển thở phương thức kiểm soát. 

 Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2 , : thường xuyên. 

 Ý thức Người bệnh so với trước khi cai thở máy. 

 Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

 Đo NIF, Vt hàng ngày 

 X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Ý thức: cần theo dõi ý thức xem Người bệnh có tỉnh không ( hôn mê :  nguyên nhân toan 

hô hấp, suy hô hấp tiến triển nặng lên...), nếu Người bệnh hôn mê kiểm tra lại khí máu xem 

có toan hô hấp không và chuyển lại phương thức thở trước cai thở máy. 

2. Nhịp thở: nếu nhịp thở > 30 lần/phút, (đã lại trừ nguyên nhân như tắc đàm, co thắt phế 

quản...) chuyển thở lại phương thức thở trước cai thở máy. 

3. Tụt huyết áp 

 Xử trí khi có tụt huyết áp: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 
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4. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

 Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu. 

5. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: cần tuân thủ triệt để các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện 

để dự phòng. Điều trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc  xuống thang khi xuất hiện nhiễm 

khuẩn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Gia Bình (2012), cai thở máy, kỹ thuật thở máy và hồi sức hô hấp, nhà xuất bản y 

học , trang 32-40. 

2. Ashfaq    Hasan    (2010)   ,    ―The    Conventional    Modes    of   Mechanical Ventilation‖, 

Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 4, 71-113. 

3. Ashfaq Hasan (2010), ―Discontinuation of Mechanical Ventilation‖, 

Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 12, 393-414. 

4. Robert   C   Hyzy   (2012)   [Internet],   ―Modes   of   mechanical   ventilation‖, 

[updated18.6.2012], Uptodate Reference. Available from: 

http://www.uptodate.com/contents/modes-of-mechanical- 

ventilation?source=search_result&search=ventilation&selectedTitle=2~150 
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01.137. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ ÁP LỰC 

(PSV) ≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

PSV là phương thức hỗ trợ áp lực, trong phương thức thở này Người bệnh tự thở, tần số 

thở, thể tích thở ra là do Người bệnh quyết đinh, chế độ thở này làm giảm công thở của 

Người bệnh và hỗ trợ 1 phần trong qua trình thở tự nhiên của Người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định chủ yếu của phương thức PSV là cai thở máy. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở, ngừng tim. 

- Người bệnh không có khả năng tự thở (như bệnh lý thần kinh cơ nặng...). 

- Chưa đủ tiêu chuẩn cai thở máy. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã được 

đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 
2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3 Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

 3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 
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3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

 3.3 Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 đặt bằng với FiO2 thở trước đó của Người bệnh 

- PS (áp lực hỗ trợ) 14-16 cmH2O (hoặc bằng áp lực đỉnh đường thở của Người bệnh trước 

khi cai thở máy - PEEP) 

- PEEP 5 cmH2O 

- Áp lực đỉnh  = PS + PEEP 

 3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

- Cài đặt chế độ quay lại phương thức thở kiểm soát (back up) tùy tình trạng bệnh lý cụ thể 

của Người bệnh. 

 3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

 3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.4.1. PaO2 giảm 

- Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

- Tăng PS mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng PS đến 18cmH2O 

 3.4.2. PaO2 tăng 

- Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2  > 92% 

 3.4.3. PaCO2  tăng (pH <7,3) 

- Tăng PS mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng PS đến 18 cmH2O 

 3.4.4. PaCO2  giảm (pH>7,45) 

- Giảm PS mỗi lần 2cmH2O. 
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 3.4.5. Nhịp thở > 30 lần/phút (loại trừ nguyên nhân tắc đàm, co thắt...) tăng PS mỗi lần 

2cmH2O, PS có thể tăng đến 18cmH2O. 

 3.4.6. Khi PS 5-8 cmH2O và tình trạng Người bệnh tốt có thể xem xét làm thử nghiệm 

CPAP (xem quy trình thử nghiệm CPAP) để quyết định bỏ máy thở cho Người bệnh. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

2. Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

3. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

4. Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

5. Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

6. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện.  Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Gia Bình (2012), thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực, kỹ thuật thở máy và hồi sức hô 

hấp, nhà xuất bản y học , trang 6-10. 

2. Ashfaq Hasan (2010) , ―The Conventional Modes of Mechanical Ventilation‖, 

Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 4, 71-113. 

3. Ashfaq   Hasan   (2010)   ,   ―Discontinuation   of Mechanical 

4. Ventilation‖, Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 12, 393-

414.Robert   C   Hyzy   (2012)   [Internet],   ―Modes   of   mechanical   ventilation‖, 

[updated18.6.2012], Uptodate Reference. Available from: 

http://www.uptodate.com/contents/modes-of-mechanical- 
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01.138. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC 

(CPAP) ≤ 8 GIỜ 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure – CPAP ) là phương thức thở tự nhiên duy 

trì 1 áp lực đường thở dương liên tục ở cả thì hít vào và thở ra. 

 Trong kiểu thở CPAP tần số thở, thời gian thở vào, thở ra , thể tích lưu thông do Người 

bệnh quyết định 

 CPAP được dùng nhiều trong suy hô hấp cấp ở trẻ em, và cả ở người lớn trong trường hợp 

suy hô hấp câp mức độ nhẹ và trung bình, với ưu điểm là rất dễ dùng, ít biến chứng, giá 

thành rẻ nêm CPAP còn được dùng để cấp cứu tại nhà, hay trên đường vận chuyển. 

 CPAP cũng là 1 phương thức cai thở máy, những Người bệnh khó cai thở máy, đã được 

cai máy bằng PSV và SIMV và giảm dần hỗ trợ nhưng chưa bỏ được máy lúc đó ta sẽ cho 

Người bệnh thở CPAP để giảm tiếp mức hỗ trợ cho Người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Suy hô hấp cấp mức độ nhẹ và trung bình ( viêm phế quản phổi ở trẻ em, đợt cấp của 

COPD, hen phế quản nhẹ, phù phổi cấp huyết động….) 

 Người bệnh cai thở máy bằng PSV và SIMV và đã giảm dần hỗ trợ tuy nhiên không bỏ 

được máy. 

 Thử nghiệm CPAP còn dùng để đánh giá khả năng thôi thở máy 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Rối loạn ý thức không hợp tác 

 Ngừng thở, liệt cơ hô hấp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã được 

đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện: máy tạo CPAP hoặc van CPAP  Boussignac 

 2.1. Vật tư tiêu hao 

 Oxy   thở máy (ngày chạy 24 giờ)  hoặc 

 Bình oxy kèm đồng hồ nếu dùng van Boussignac 

khi cấp cứu ngoại viện 

 Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

 Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

 Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

 MDI adapter: 01 chiếc 

 Bộ dây máy thở: 01 bộ 
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 Găng tay vô khuẩn: 03 đôi  Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

 Găng tay sạch: 05 đôi  Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

 Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi  Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

 Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc  Xà phòng  rửa tay 

 2.2. Dụng cụ cấp cứu 

 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

 2.3. Các chi phí khác 

 Tiêu hao điện, nước 

 Phí hấp, rửa dụng cụ 

 Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh: 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại 

diện hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người 

bệnh/đại diện của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được 

không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu 

Ghi lại đầy đủ các thông số của phương thức thở máy đang   được thực hiện trước khi chuyển 

sang phương thức thở CPAP. 

 FiO2 đặt bằng với FiO2 thở trước đó của NGƯỜI BỆNH 

 Đặt CPAP 5 ( PS =0  và PEEP=5cmH2O) 
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3.2. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

Theo dõi SpO2, mạch, huyết áp, nhịp thở, vte. Làm xét nghiệm khí trong máu 

3.3. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.3.1. PaO2 giảm 

- Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

- Tăng CPAP mỗi lần 1cmH2O  

 3.3.2. PaO2 tăng 

- Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2  > 92% 

 3.3.3. PaCO2  tăng (pH <7,3) 

- Tăng CPAP mỗi lần 1cmH2O. 

 3.3.4. PaCO2  giảm (pH>7,45) 

- Giảm CPAP mỗi lần 1cmH2O. 

 3.3.5. Nhịp thở > 30 lần/phút (loại trừ nguyên nhân tắc đàm, co thắt...) tăng CPAP mỗi lần 

1cmH2O. 

 3.3.6. Nếu Người bệnh ổn định giảm CPAP mỗi 1cmH2O mỗi 12 giờ. Khi CPAP =0 

cmH2O thì bỏ máy cho Người bệnh. 

3.4. Nếu Người bệnh cai máy thất bại: cần đánh giá thêm 

3.4.1. Ống NKQ 

Xem xét ống NKQ có nhỏ không?, Có tắc NKQ không? 

3.4.2. Khí máu 

- Tránh kiềm chuyển hóa 

- NGƯỜI BỆNH có tăng PaCO2, giữ PaCO2 trên mức giá trị nền của NGƯỜI BỆNH 

3.4.3. Dinh dưỡng  

- Hỗ trợ đủ năng lượng 

- Tránh rối loạn điện giải 

- Tránh thừa năng lượng 

3.4.4. Đàm 

- Hút sạch đàm 

- Tránh mất nước nặng 

3.4.5. Vấn đề thần kinh cơ 

- Tránh sử dụng các thuốc làm yếu cơ (thuốc giãn cơ, nhóm aminoglycosid, clindamycin) ở 

NGƯỜI BỆNH yếu cơ 
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- Tránh sử dụng corticoid nếu không cần thiết. 

3.4.6. Tắc nghẽn đường thở 

- Loại trừ dị vật đường thở 

- Sử dụng thuốc giãn phế quản nếu cần 
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01.139. THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC XẢ ÁP 

(APRV) ≤ 8 GIỜ 

 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

APRV là sự ứng dụng của thở CPAP ở hai mức áp lực nhằm duy trì nhịp thở tự nhiên 

với thể tích cặn chức năng tối ưu cho quá trình trao đổi khí giữa phế nang và mao mạch 

kèm theo cho phép Người bệnh thở ra bất kỳ lúc nào để đào thải CO2. Thở APRV giúp 

Người bệnh giảm được nhu cầu an thần, giãn cơ, APRV cũng thuận tiện cho nhịp thở tự 

nhiên của Người bệnh, giảm áp lực đỉnh đường thở và cải thiện oxy hóa máu. Hiện nay 

phương thức này là 1 trong các kiểu thở được áp dụng trong điều trị hội chứng suy hô hấp 

cấp tiến triển  (ARDS). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương phổi cấp. 

- Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 

- Tổn thương não cấp. 

- Bệnh lý thần kinh cơ. 

- Tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi chưa được dẫn lưu 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện: 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 
2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 
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- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh: 

 3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại 

diện hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người 

bệnh/đại diện của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

 3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu 

Trước hết NGƯỜI BỆNH được thở theo chế độ kiểm soát thể tích (VCV) hoặc kiểm 

soát áp lực (xem quy trình thở máy xâm nhập phương thức VCV và PCV). Sau đó chuyển 

sang chế độ thở APRV. 

-Phigh( PH): 

+ Khi chuyển từ VCV: PH = Pplateau ( 20- 30 cmH2O) 

+ Khi chuyển từ PCV: PH = Pmean+ 3- 5cmH2O 

-Plow  (PL): 0 cmH2O 

-Thigh  (TH): 4- 6 giây 

-TLow (TL): 0,4- 0,8 giây. 

-FiO2 100% sau đó giảm dần và duy trì FiO2 để đạt mục tiêu oxy máu PaO2: 55- 

80mmHg hoặc SpO2: 88-92% 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn  báo động, chế độ quay trở lại phương thức   kiểm soát (back up) 

,mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 
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3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

 3.4.1. Ôxy hóa máu 

- PaO2 giảm 

 Tăng PH  mỗi lần 2- 5 cmH2O ( không quá 30 cmH2O). 

 Tăng TH: 1- 2 giây và PH 

 Tăng FiO2 

- PaO2 tăng 

 Giảm FiO2 

 Giảm  mỗi lần PH 2- 5 cmH2O 

3.4.2. Thông khí 

- PaCO2 tăng: 

 Tăng TL   0,2- 0,5 giây 

 Giảm dần TH: 0,5- 1 giây 

- PaCO2 giảm: 

 Tăng TH: 0,5- 1 giây 

 Chỉ giảm PH  mỗi  lần 2 cmH2O 

3.5. Cai máy thở 

- Khi PH 15- 20 cmH2O và  PaO2  > 60mmHg, với FiO2 < 0,5. 

- Chuyển thở PSV với PEEP =10 cmH2O 

- Cai thở máy phương thức PSV (xem quy trình cai thở máy bằng phương thức PSV). 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người 

bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu ki có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Tăng PaCO2: điều chỉnh theo hướng dẫn trên. Nếu vẫn không điều chỉnh được chuyển 

lại phương thức thở kiểm soát.C 
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3. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục.. 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. 

Điều trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ashfaq   Hasan   (2010)   ,   ―The   Conventional   Modes   of   Mechanical Ventilation‖, 

Understanding Mechanical Ventilation, Springer, Chapter 4, 71-113. 

2. Nguyễn Lê Đức Hoàng (2012), Nghiên cứu ứng dụng phương thức thông khí xả áp 

đường thở ở Người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển, Luận văn thạc sỹ y học chuyên 

nghành Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội. 

3. Robert  C  Hyzy  (2012)  [Internet],  ―Modes  of  mechanical  ventilation‖, 

[updated18.6.2012], Uptodate Reference. Available from: 

http://www.uptodate.com/contents/modes-of-mechanical- 

ventilation?source=search_result&search=ventilation&selectedTitle=2~150. 
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01.158. CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN CƠ BẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Ngừng tuần hoàn là tim đột ngột ngừng hoạt động hoặc còn hoạt động điện học nhưng 

không co bóp. Ngừng tuần hoàn là 1 tối cấp cứu vì có thể xảy ra đột ngột bất kỳ lúc nào 

với bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu. 

- Hồi sinh tim phổi cần được bắt đầu ngay lập tức sau khi phát hiện Người bệnhngừng tuần 

hoàn. Do khoảng thời gian từ khi gọi cấp cứu đến khi kíp cấp cứu có mặt để cấp cứu 

Người bệnh thường trên 5 phút, nên khả năng cứu sống được Người bệnhngừng tim phụ 

thuộc chủ yếu vào khả năng và kỹ năng cấp cứu của người cấp cứu tại chỗ. 

- Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn cần tiết kiệm tối đa thời gian do vậy cần nhanh chóng 

tiếp cận Người bệnhnghi ngờ ngừng tuần hoàn, gọi hỗ trợ sớm và nhanh chóng tiến hành 

cấp cứu tại chỗ. 

II. CHỈ ĐỊNH: Người bệnh ngừng tuần hoàn 

III. DẤU HIỆU SỚM NHẤT NGỪNG TUẦN HOÀN 

- Dấu hiệu sớm nhất và cũng dễ nhận biết nhất khi ngừng tuần hoàn là mất ý thức đột ngột. 

- Ngay khi nhìn thấy hoặc được thông báo có người mất ý thức đột ngột chúng ta cần nhanh 

chóng tiếp cận người bệnh. Gọi hỏi Người bệnh thật to bằng 2 câu hỏi ― Anh tên là gì?‖ 

và ― Anh làm sao thế?‖ đồng thời dùng tay đập mạnh lên vùng ngực Người bệnhhoặc 

dùng tay day ấn mạnh vào vùng xương ức (vùng giữa ngực) 

- Ngay lập tức sau đó chúng ta cần gọi hỗ trợ. Gọi ngắn gọn, đủ lớn và đủ thông tin theo 

thứ tự như sau: ―Người bệnhở đâu (ví dụ: trong bếp, ngoài vườn…), bị bất tỉnh đột ngột, 

cần hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp‖ 

IV. XỬ TRÍ CẤP CỨU TẠI CHỖ 

- Xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn được khởi động ngay từ khi phát hiện trường hợp nghi 

ngờ ngừng tuần hoàn. Người cấp cứu vừa tiến hành tiếp cận người bệnh, gọi người hỗ trợ 

vừa bắt đầu các biện pháp hồi sinh tim phổi cơ bản ngay. 

- Khi có nhiều người cần có 1 người là chỉ huy để phân công, tổ chức cấp cứu đúng trình 

tự và đồng bộ. 

- Cần ghi nhớ thời điểm tiếp cận Người bệnhvà bắt đầu cấp cứu. 

- Thiết lập không gian cấp cứu đủ rộng và hạn chế tối đa những người không không tham 

gia cấp cứu vào và làm cản trở công tác cấp cứu. 

- Nhanh chóng đặt Người bệnhnằm trên 1 mặt phẳng cứng để có thể tiến hành làm hôi sinh 

tim phổi cơ bản 

 Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản (ABC) Kiểm soát đường thở: 
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+ Đặt ngửa đầu, cổ ưỡn, thủ thuật kéo hàm dưới/nâng cằm. 

+ Chú ý trường hợp nghi ngờ hoặc có chấn thương cột sống cổ không làm thủ thuật kéo 

hàm/nâng cằm. 

+ Móc sạch đàm dãi hay dị vật trong miệng nếu có. Làm nghiệm pháp Heimlich nếu có 

nghi ngờ dị vật đường thở. 

Kiểm soát và hỗ trợ hô hấp: thổi ngat hoặc bóp bóng 

Nếu Người bệnh không thở: thổi ngạt hoặc bóp bóng 2 lần liên tiếp. Sau đó kiểm tra mạch: 

+ Nếu có mạch: tiếp tục thổi ngạt hoặc bóp bóng. 

+ Nếu không có mạch: thực hiên chu kỳ ép tim/thổi ngạt (hoặc bóp bóng) theo tỷ lệ 30/2. 

+ Nhịp thở nhân tạo (thổi ngạt, bóp bóng) thổi vào trong 1 giây, đủ làm lồng ngực phồng 

lên nhìn thấy được với tần số nhịp là 10-12 lần/phút đối với người lớn, 12-20 lần/phút 

đối với trẻ nhỏ và nhũ nhi. 

+ Nối ô xy với bóng ngay khi có ô xy. 

Kiểm soát và hỗ trợ tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực 

+ Kiểm tra mạch cảnh trong vòng 10 giây. Nếu không thấy mạch: tiến hành ép tim ngoài 

lồng ngực ngay. 

+ Ép tim ở 1/2 dưới xương ức, lún 1/3-1/2 ngực (4-5 cm với người lớn) đủ để sờ thấy mạch 

khi ép; tần số 100 lần/phút. Phương châm là ―ép nhanh, ép mạnh, không gián đoạn và 

để ngực phồng lên hết sau mỗi lần ép‖. 

+ Tỷ lệ ép tim/thông khí là 30/2 nếu là Người bệnhngười lớn hoặc Người bệnhtrẻ nhỏ, nhũ nhi 

có 1 người cấp cứu. Tỷ lệ có thể là 15/2 đối với trẻ nhỏ hoặc nhũ nhi có 2 người cấp cứu. 

+ Kiểm tra mạch trong vòng 10 giây sau mỗi 5 chu kỳ ép tim/thổi ngạt hoặc sau mỗi 2 phút 

(1 chu kỳ ép tim/thổi ngạt là 30 lần ép tim/2 lần thổi ngạt). 

V. PHÒNG BỆNH 

- Ngừng tuần hoàn thường xảy ra đột ngột, không dự đoán trước được. Tất cả mọi người, 

các Người thực hiệncấp cứu, người thực hiện cứu hộ phải được tập luyện và chẩn bị sẵn 

sàng cấp cứu. Các cơ sở cấp cứu tại chỗ cần có các phương tiện và thuốc cấp cứu cần thiết 

cho cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

- Túi thuốc cấp cứu cần có mặt nạ giấy hoặc mặt nạ có ống dài để thổi ngạt, bóng ambu và 

mặt nạ bóp bóng, bình oxy , bộ đặt nội khí quản và ống nội khí quản số 7 số 8, thuốc 

adrenalin ống 1mg. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. American Heart Association. 2005 AHA Guideline for CPR and ECC. Circulation. 

2005;112 (suppl 4):S1. (trang web: www.circulationaha.org) 

2. Vũ Văn Đính. Cẩm nang cấp cứu. Nhà xuất bản Y học Hà nội 2000 
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01.159. CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN HÔ HẤP NÂNG CAO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hồi sinh tim phổi nâng cao bao gồm hồi sinh tim phổi cơ bản (ép tim hiệu quả, sốc điện 

đúng chỉ định sớm), đặt đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc như adrenalin, thuốc chống 

loạn nhịp tim (lidocain, amiodaron, magnesulphat), hô hấp nâng cao qua mặt nạ thanh 

quản, qua nội khí quản... hỗ trợ Người bệnhđể duy trì được tưới máu não, tưới máu vành, 

sớm thiết lập và duy trì được tuần hoàn tự nhiên, tránh di chứng thần kinh nặng nề. 

- Trước đây, hồi sinh tim phổi cơ bản (HSTPCB) thường bị gián đoạn để đặt nội khí quản, 

để đặt đường truyền tĩnh mạch... Từ năm 2010, hiệp hội tim mạch Mỹ khuyến cáo không 

nên gián đoạn HSTPCB vì bất cứ lý do gì, ngay cả sốc điện cũng nên được thực hiện sau 

2 phút HSTPCB. Theo một số nghiên cứu: hầu hết các trường hợp HSTPCB trước và trong 

bệnh viện đều không phù hợp vì thời gian gián đoạn ép tim quá nhiều, ép tim quá nông 

hoặc quá chậm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, dựa vào 3 dấu hiệu: mất ý thức đột ngột, 

ngừng thở và mất mạch cảnh. 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Nằm ngửa trên nền cứng 

- Monitor theo dõi 

- Hút đàm dãi 

- Gọi người hỗ trợ 

2. Chuẩn bị kíp cấp cứu NTH 

- 1 bác sĩ có kinh nghiệm chỉ huy chung 

- 2 bác sĩ thực hành 

- 3 điều dưỡng: 1 Phương tiện, dụng cụ, 1 thực hiện y lệnh, 1 chạy ngoài 

3. Phương tiện, dụng cụ 

- Tủ cấp cứu NTH lưu động có đầy đủ trang bị cần thiết 

- Máy sốc điện: Monophasic hoặc Biphasic để chế độ monitor theo dõi 

- Thuốc thiết yếu: Adrenaline, Amiodarone, Magne sulfate, Lidocaine 

- Monitor theo dõi 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Các bước làm ngay 

- Ép tim ngoài lồng ngực 100 lần/phút 
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- Bóp bóng qua mask  oxy liều cao 6-8 l/ph 

- Tốc độ 30 lần ép tim/ 2 lần bóp bóng 

2. Đánh giá khả năng sốc điện 

2.1 Không có chỉ định sốc điện: Vô tâm thu hoặc vô mạch 

- Adrenaline 1mg tĩnh mạch mỗi 3 đến 5 phút 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc đặt nội khí quản 

2.2 Có chỉ định sốc điện: Rung thất, nhịp nhanh thất 

- Sốc điện (Monophasi: 360 J, BiPhasic:150-200 J) 

- Ép tim ngoài lồng ngực trong vòng 2 phút, trước khi đánh giá lại nhịp tim 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch: Natriclorua 0,9% 

- Adrenaline 1 mg tĩnh mạch mỗi 3 – 5 phút trước khi sốc điện lần 3 

- Nếu nhịp nhanh thất hoặc rung thất bền bỉ, trước khi sốc lần 3: Amiodarone (Cordarone) 

300 mg tĩnh mạch chậm trong 20 ml Natrclorua 0,9%, có thể nhắc lại liều 150 mg. Hoặc 

Lidocain (1-1,5 mg/kg với liều đầu tiên, sau đó 0,5 mg- 0,75 mg/kg TM, tối đa là 3 liều 

hay đã đạt tới tổng liều 3 mg/kg). 

- Magnesulphat 2 g tiêm tĩnh mạch nếu xoắn đỉnh 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc nội khí quản 

3. Tìm và xử trí nguyên nhân 

- Tràn khí màng phổi dưới áp lực: Mở màng phổi 

- Mất thể tích: Truyền dịch nhiều 

- Hạ nhiệt độ: Sưởi ấm và tiếp tục hồi sức 

- Tắc động mạch phổi cấp: Tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối 

- Nhồi máu cơ tim: Tái tưới máu mạch vành 

- Ngộ độc: Thuốc kháng độc 

4. Một số điểm lưu ý trong khi tiến hành HSTP 

- Ép tim mạnh và nhanh ( 100 lần/phút) 

- Bảo đảm lồng ngực nở lại hoàn toàn giữa các lần ép tim 

- Giảm thiểu tới mức tối đa việc gián đoạn ép tim ngoài lồng ngực 

- Một ―chu kỳ‖ hồi sinh tim phổi cơ bản bao gồm: 30 lần ép tim sau đó 2 lần thông khí . 5 

chu kỳ hồi sinh tim phổi   2 phút 

- Tránh tăng thông khí khi tiến hành cấp cứu, bóp bóng 6-8 lần/phút 

- Xác định đúng vị trí và cố định tốt mặt nạ thanh quản hoặc ống nội khí quản 
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- Thay đổi người ép tim 2 phút/lần cùng lúc khi tiến hành kiểm tra lại mạch 

- Tìm kiếm và xử trí các yếu tố có thể điều trị được tham gia gây ngừng tuần hoàn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

American Heart Association. 2010 AHA Guideline for CPR and ECC. Circulation. 

2010;122(18 Suppl 3):S640. 
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01.176. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVH) 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) qua đường tĩnh mạch - tĩnh mạch (Continuos Veno-

Venuos Hemofiltration - CVVH) là kỹ thuật lọc máu cho phép đào thải ra khỏi máu người 

bệnh một cách liên tục (>12 giờ/ ngày) nước và các chất hòa tan có trọng lượng phân dưới 

50.000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn (≥ 35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối 

lưu giúp đào thải tốt các chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung bình tương tự với trọng 

lượng của các chất tiền viêm. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và 

siêu lọc. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Bệnh suy đa tạng 

- Viêm tụy cấp nặng 

- Nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm 

- Người bệnh suy hô hấp cấp nặng (ARDS) 

- Trường hợp tăng dị hóa như suy thận tiêu cơ vân cấp nặng 

- Quá tải thể tích trong các trường hợp: sốc tim có suy đa tạng, suy tim nặng có suy thận vô 

niệu, hội chứng thận hư phù to và vô niệu, người bệnh có huyết động không ổn định và vô 

niệu thiểu niệu… 

- Phù não nặng do ngộ độc một số chất formaldehyte, methanol 

- Suy gan cấp … 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu > 80 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 

giờ, đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Người bệnh  

2.1.Vật tư tiêu  hao 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 
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- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2, băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch sát trùng tay (Anios hoặc tương), dung dịch rửa tay nhanh, xà 

phòng rửa tay, cồn trắng 90o… Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét 

máy (xem thêm quy trình lắp giây quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục) 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Tiến hành kỹ thuật tại giường bệnh 

- Đặt  catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình 

đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ  thuật được   không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 
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+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 

500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối với 500ml dung dịch 0,9% 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIỄN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều 

thuốc chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, 

nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfat nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, 

cần điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ 

thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ 

thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả quả 

lọc. 
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01.177. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU CÓ THẨM TÁCH (CVVHD) 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục (LMTTLT) là kỹ thuật LMLT cho phép đào thải ra 

khỏi máu người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ) nước và các chất hòa tan có trọng lượng 

phân dưới 10000 dalton, cơ chế thẩm tách có kèm theo siêu lọc hoặc không giúp đào thải 

liên tục các chất trọng lượng phân tử nhỏ (<10.000 dalton) như urê, creatinin, các chất 

điện giải và  nước. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các trường hợp rối loạn nước, điện giải, thăng 

bằng toan kiềm và người bệnh có huyết động không ổn định. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Bệnh nhân suy thận và ngộ độc các chất có trọng lượng phân tử nhỏ 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu > 80 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người  thực    hiện: 

- Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 giờ, đã được đào tạo 

về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Phương tiện, dụng cụ: 

2.1. Vật tư tiêu  hao: 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thẩm tách bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2 

- Băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 
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- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch Anois rửa tay nhanh, xà phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp 

giây quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ  định 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình 

đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật. 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

 3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ bơm thẩm tách 35 

ml/kg/giờ, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 

500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu: 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thẩm tách và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 
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- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 

0,9%. 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều 

thuốc chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, 

nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfat nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, 

cần điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Protocol Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) from Intensive 

Care/Hemodialysis – Unit Practice Manual, John Dempsey Hospital, the university of 

Conecticut Health Center. 

3. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 
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01.178. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVH) CHO NGƯỜI BỆNH SỐC NHIỄM 

KHUẨN 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) qua đường tĩnh mạch - tĩnh mạch (Continuos Veno-

Venuos Hemofiltration - CVVH) là kỹ thuật lọc máu cho phép đào thải ra khỏi máu người 

bệnh một cách liên tục (>12 giờ/ ngày) nước và các chất hòa tan có trọng lượng phân dưới 

50.000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn (≥ 35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối 

lưu giúp đào thải tốt các chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung bình tương tự với trọng 

lượng của các chất tiền viêm. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và 

siêu lọc. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu > 80 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 

giờ, đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Người bệnh  

2.1.Vật tư tiêu  hao 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2, băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 
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- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch sát trùng tay (Anios hoặc tương), dung dịch rửa tay nhanh, xà 

phòng rửa tay, cồn trắng 90o… Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét 

máy (xem thêm quy trình lắp giây quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục) 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Tiến hành kỹ thuật tại giường bệnh 

- Đặt  catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình 

đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ  thuật được   không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥35 
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ml/kg/phút, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 

500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối với 500ml dung dịch 0,9% 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIỄN CHỨNG 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều 

thuốc chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, 

nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfat nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, 

cần điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ 

thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ  

thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả quả lọc. 
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01.179. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVH) CHO NGƯỜI BỆNH  

SUY ĐA TẠNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) qua đường tĩnh mạch - tĩnh mạch (Continuos Veno-

Venuos Hemofiltration - CVVH) là kỹ thuật lọc máu cho phép đào thải ra khỏi máu người 

bệnh một cách liên tục (>12 giờ/ ngày) nước và các chất hòa tan có trọng lượng phân dưới 

50.000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn (≥ 35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối 

lưu giúp đào thải tốt các chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung bình tương tự với trọng 

lượng của các chất tiền viêm. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và 

siêu lọc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy đa tạng 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu > 80 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 

giờ, đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Người bệnh  

2.1.Vật tư tiêu  hao 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2, băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 
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- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch sát trùng tay (Anios hoặc tương), dung dịch rửa tay nhanh, xà 

phòng rửa tay, cồn trắng 90o… Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét 

máy (xem thêm quy trình lắp giây quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục) 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Tiến hành kỹ thuật tại giường bệnh 

- Đặt  catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình 

đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ  thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 

500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 
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- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối với 500ml dung dịch 0,9% 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIỄN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều 

thuốc chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, 

nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfat nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, 

cần điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ thể bị 

mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ  thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Gia Bình và CS (2013), "Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật lọc máu hiện đại 

trong cấp cứu, điều trị một số bệnh", Đề tài khoa học cấp Nhà nước. 

2. Nguyễn Đăng Tuân, Nguyễn Gia Bình (2008), Nhận xét kỹ thuật lọc máu  liên tục qua 

190 lần lọc máu tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai, tạp chí Y học lâm sàng số 

34, trang 51-56. 

3. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

4. Protocol Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) from Intensive 

Care/Hemodialysis – Unit Practice Manual, John Dempsey Hospital, the university of 

Conecticut Health Center. 

5. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 
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01.181. LỌC MÁU THẨM TÁCH LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVHDF) 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục kết hợp thẩm tách liên tục (LMTTLT) là kỹ thuật LMLT cho 

phép đào thải ra khỏi máu người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ) nước và các chất hòa 

tan có trọng lượng phân dưới 50000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn 

(≥35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối lưu, và cơ chế thẩm tách có kèm theo siêu lọc hoặc 

không giúp đào thải liên tục và nhanh hơn các chất hòa tan có trọng lượng phân tử trung 

bình (< 50.000 dalton) và các chất trọng lượng phân tử nhỏ (<10.000 dalton) như urê, 

creatinin, các chất điện giải và  nước. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh nhanh các trường hợp có tăng dị hóa mạnh và các 

rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm  cho các người bệnh có huyết động không 

ổn định. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Bệnh suy đa tạng 

- Viêm tụy cấp nặng 

- Nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn 

- Trường hợp tăng dị hóa như suy thận tiêu cơ vân cấp nặng 

- Người bệnh ARDS  nặng 

- Quá tải thể tích trong các trường hợp: sốc tim có suy đa tạng, suy tim nặng có suy thận vô 

niệu, hội chứng thận hư phù to và vô niệu, người bệnh có huyết động không ổn định và vô 

niệu thiểu niệu… 

- Phù não nặng do ngộ độc một số chất formaldehyte, methanol… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu > 80 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người  thực    hiện: 

- Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 giờ, đã được đào tạo 

về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Phương tiện, dụng cụ: 

2.1. Vật tư tiêu  hao: 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 
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- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2 

- Băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch Anois rửa tay nhanh, xà phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp 

giây quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ  định 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình 

đặt catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật. 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

 3.1. Kết nối và vận hành các bơm 
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- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm thẩm tách 35 ml/kg/giờ, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào 

mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu: 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 0,9%. 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều thuốc 

chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, nếu do quá 

liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfat nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 
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- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, cần 

điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ 

thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Protocol Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) from Intensive 

Care/Hemodialysis – Unit Practice Manual, John Dempsey Hospital, the university of 

Conecticut Health Center. 

3. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 
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01.182. LỌC MÁU THẨM TÁCH LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVHDF)  

CHO NGƯỜI BỆNH SỐC NHIỄM KHUẨN 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) tĩnh mạch-tĩnh mạch là kỹ thuật lọc máu cho phép đào 

thải ra khỏi máu người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ) nước và các chất hòa tan như ure, 

creatinin, acid uric, bilirubin, các gốc acid hòa tan, các cytokine và một chất khác tan trong 

mỡ có trọng lượng phân dưới 50000 dalton, tùy phương pháp lọc cụ thể thì cơ chế có khác 

nhau sự đào thải các chất trên có khác nhau. 

- Phương pháp lọc máu thẩm tách liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (continuous veno- venous 

heamodia filtration – CVVHDF) tác động điều trị thông qua hai cơ chế là đối lưu và thẩm tách 

liên tục, phương pháp này cho phép thải loại các chất có trọng lượng phân tử trung bình nhiều 

hơn trong phương thức lọc máu liên tục CVVH 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định như sốc nhiễm khuẩn. 

- Trong suy đa tạng (SĐT) nặng các đáp ứng viêm hệ thống xảy ra mạnh mẽ giải phóng vào 

máu các cytokine, chính các cytokine gây tổn thương tạng thứ phát và gây vòng xoắn bệnh 

lí suy đa tạng bao gồm các hậu quả; rối loạn nước, điện giải và thăng bằng toan kiềm và 

tụt huyết áp… 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục CVVHDF đã được áp dụng cho người bệnh SĐT và đã được 

chứng minh qua các nghiên cứu ngoài nước là có hiệu quả và an toàn cho các bệnh sốc 

nhiễm khuẩn. 

II. CHỈ ĐỊNH: Sốc nhiễm khuẩn 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy nhiên cần thận trọng chỉ định trong các trường hợp 

sau: 

- Không nâng được huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch. 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống đông heparin 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: 

- Một bác sỹ được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật đặt cathter 2 nòng theo 

phương pháp Seldinger. 

- Hai điều dưỡng đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục, trong đó một người phụ đặt 

catheter tĩnh mạch chuẩn bị đường vào mạch máu, điều dưỡng còn lại chuẩn bị máy lọc 

máu. 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu  hao 
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 Bộ dây quả lọc máu liên tục 

 Túi đựng dịch thải 

 Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

 Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

 Heparin 25 000 UI (5ml) 

 Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

 Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

 Găng vô trùng, găng khám 

 Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml, Kim lấy thuốc, dây truyền 

 Gạc N2,  băng dính bản rộng, Iodine 10%, mũ  và khẩu trang phẫu thuật 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3 Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch Anois rửa tay nhanh, xà phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp giây 

quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật. 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm: 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 
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+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp). 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥ 35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm thẩm tách 35 ml/kg/giờ, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức 

độ thừa dịch của người bệnh (0 – 500ml/h). 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục). 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ. 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 0,9%. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều thuốc 

chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, nếu do quá 

liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfate nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, cần 

điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ thể 

bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ  thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 
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khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 

3. Anselmo. A, Castellanos .R and et al, Continuous venovenous hemodiafiltration in 

patients with multiple organ dysfunction syndrome in an Intensive care unit, Medic 

review, July 2012, Vol 14, No 3. 
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01.183. LỌC MÁU THẨM TÁCH LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVHDF) CHO NGƯỜI 

BỆNH SUY ĐA TẠNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) tĩnh mạch-tĩnh mạch là kỹ thuật lọc máu cho phép đào 

thải ra khỏi máu người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ) nước và các chất hòa tan như ure, 

creatinin, acid uric, bilirubin, các gốc acid hòa tan, các cytokine và một chất khác tan trong 

mỡ có trọng lượng phân dưới 50000 dalton, tùy phương pháp lọc cụ thể thì cơ chế có khác 

nhau sự đào thải các chất trên có khác nhau. 

- Phương pháp lọc máu thẩm tách liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch (continuous veno- venous 

heamodia filtration – CVVHDF) tác động điều trị thông qua hai cơ chế là đối lưu và thẩm tách 

liên tục, phương pháp này cho phép thải loại các chất có trọng lượng phân tử trung bình nhiều 

hơn trong phương thức lọc máu liên tục CVVH 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định như sốc nhiễm khuẩn. 

- Trong suy đa tạng (SĐT) nặng các đáp ứng viêm hệ thống xảy ra mạnh mẽ giải phóng vào 

máu các cytokine, chính các cytokine gây tổn thương tạng thứ phát và gây vòng xoắn bệnh 

lí suy đa tạng bao gồm các hậu quả; rối loạn nước, điện giải và thăng bằng toan kiềm và 

tụt huyết áp… 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục CVVHDF đã được áp dụng cho người bệnh SĐT và đã được 

chứng minh qua các nghiên cứu ngoài nước là có hiệu quả và an toàn cho các bệnh sốc 

nhiễm khuẩn. 

II. CHỈ ĐỊNH: Suy đa tạng 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy nhiên cần thận trọng chỉ định trong các trường hợp 

sau: 

+ Không nâng được huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và 

thuốc vận mạch. 

+ Rối loạn đông máu nặng 

+ Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống đông heparin 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Một bác sỹ được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục và kỹ thuật đặt cathter 2 nòng theo 

phương pháp Seldinger. 

- Hai điều dưỡng đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục, trong đó một người phụ đặt 

catheter tĩnh mạch chuẩn bị đường vào mạch máu, điều dưỡng còn lại chuẩn bị máy lọc 

máu. 

2. Phương tiện, dụng cụ 
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2.1. Vật tư tiêu  hao 

 Bộ dây quả lọc máu liên tục 

 Túi đựng dịch thải 

 Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

 Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

 Heparin 25 000 UI (5ml) 

 Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

 Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

 Găng vô trùng, găng khám 

 Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml, Kim lấy thuốc, dây truyền 

 Gạc N2,  băng dính bản rộng, Iodine 10%, mũ  và khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch Anois rửa tay nhanh, xà phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp giây 

quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 
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kỹ thuật. 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp). 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥ 35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm thẩm tách 35 ml/kg/giờ, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức 

độ thừa dịch của người bệnh (0 – 500ml/h). 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục). 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ. 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 

0,9%. 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần 
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VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều thuốc 

chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, nếu do quá 

liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfate nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các rối 

loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, cần 

điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ thể 

bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ  thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối với 

các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn khi 

làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng cụ đặt trong 

mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 

3. Anselmo. A, Castellanos .R and et al, Continuous venovenous hemodiafiltration in 

patients with multiple organ dysfunction syndrome in an Intensive care unit, Medic 

review, July 2012, Vol 14, No 3. 
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01.185. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU (CVVH) CHO NGƯỜI BỆNH ARDS 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT) tĩnh mạch-tĩnh mạch CVVH là kỹ thuật lọc máu cho 

phép đào thải ra khỏi máu Người bệnh một cách liên tục (> 12 giờ) nước và các chất hòa 

tan có trọng lượng phân dưới 50000 dalton, đặc biệt với thể tích dịch thay thế lớn (≥ 

35ml/kg/giờ) thông qua cơ chế đối lưu giúp đào thải tốt các chất hòa tan có trọng lượng 

phân tử trung bình tương tự với trọng lượng của các chất tiền viêm. 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, thăng bằng toan kiềm 

và an toàn cho các người bệnh có huyết động không ổn định thông qua cơ chế đối lưu và 

siêu lọc. 

- Trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tổn thương phổi có thể là tiên phát tại 

phổi hoặc hậu quả tổn thương thứ phát từ các đáp ứng viêm hệ thống tại cơ quan ngoài 

phổi, dẫn tới giải phóng ồ ạt các cytokine vào máu, hậu quả của vòng xoắn bệnh lí suy đa 

tạng bao gồm cả hậu quả rối loạn nước, điện giải và thăng bằng toan kiềm và tụt huyết áp. 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục CVVH đã được áp dụng cho Người bệnh ARDS và đã được 

chứng minh qua các nghiên cứu ngoài nước là có hiệu quả và an toàn cho các người bệnh  

ARDS. 

II. CHỈ ĐỊNH: Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy nhiên cần thận trọng chỉ định  trong các trường hợp 

sau: 

- Không nâng được huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch. 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống đông heparin 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 

giờ, đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Phương  tiện, dụng cụ 

2.1. Vật tư tiêu  hao 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải - Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 
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- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2 

- Băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch Anois rửa tay nhanh, xà phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống giây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp giây 

quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà nguời bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Đặt  catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm: 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp) 

+ Bơm dịch thay thế và bơm siêu lọc chỉ bắt đầu vận hành khi bơm  máu đã đạt đích. 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ dịch thay thế ≥35 

ml/kg/phút, tốc độ bơm siêu lọc phụ thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 

500ml/h) 
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- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục). 

- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ. 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu: 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 0,9%. 

VI. THEO DÕI: 

Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG: 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều thuốc 

chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, nếu do quá 

liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfate nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, cần 

điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ thể 

bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại  các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version portable 17.3 

3. Jin ZC, Yu XZ and et al, Application of continuous veno-venous haemofiltration in patient with acute 

respiratory distress syndrome,  Zhonghua Yi XueZa Zhi, 2008, Aug, 19;88(32)2274-7. 
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01.186. LỌC MÁU LIÊN TỤC CẤP CỨU (SCUF) CHO NGƯỜI BỆNH QUÁ TẢI 

THỂ TÍCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Kỹ thuật siêu lọc máu chậm liên tục (slow continuos ultrafiltration - SCUF) là kỹ thuật lọc 

máu cho phép đào thải nước tự do một cách từ từ và liên tục (> 12 giờ). 

- Mục đích của kỹ thuật nhằm điều chỉnh các cân bằng về nước thông qua cơ siêu lọc chậm 

chậm và liên tục. Kỹ thuật rất có hiệu quả ở các người bệnh có quá tải về thể tích không 

đáp ứng với các biện pháp dùng thuốc lợi tiểu kèm theo có suy tuần hoàn như: suy tim 

nặng, loạn nhịp, tụt huyết áp, suy thận nặng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh suy tim nặng kèm thừa nhiều dịch không đáp ứng  với các biện pháp dùng 

thuốc lợi tiểu 

- Người bệnh suy tim nặng có quá tải dịch kèm hội chứng thận hư nặng có albumin máu thấp 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối, tuy nhiên cần thận trọng chỉ định trong các trường hợp 

sau: 

- Không nâng được huyết áp tâm thu ≥ 90 mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và thuốc 

vận mạch. 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Giảm tiểu cầu nghi ngờ do heparin trong các trường hợp dùng chống  đông heparin 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Một bác sỹ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 

giờ, đã được đào tạo về kỹ thuật lọc máu liên tục. 

2. Phương tiện, dụng cụ: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được  không. 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Bộ dây quả lọc máu liên tục 

- Túi đựng dịch thải 

- Dịch thay thế bicarbonate hoặc Citrate (túi 5 lít) 

- Kaliclorua (ống 0,5g/5ml) 

- Heparin 25 000 UI (5ml) 

- Natri cloride 0,9% 1000 ml, natribicarbonate 0,14% 

- Canxi Clorua 10% (nếu dịch thay thế là Citrate) 

- Găng vô trùng, găng khám 

- Kim lấy thuốc, dây truyền 

- Bơm tiêm các loại 1ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 50ml 

- Gạc N2 
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- Băng dính bản rộng 

- Iodine 10% 

- Mũ phẫu thuật, khẩu trang phẫu thuật 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ đặt nội khí quản 

- Hộp cấp cứu sốc phản vệ 

2.3. Các chi phí khấu hao khác 

- Máy lọc máu liên tục, bộ làm ấm, băng chun cố định, cầm máu, panh có mấu, không mấu, 

kéo thẳng nhọn, hộp bông cồn, khay quả đậu inox nhỡ, ống cắm panh inox, săng lỗ vô 

trùng, áo mổ, dung dịch sát trùng tay (anios hoặc tương đương) dịch rửa tay nhanh, xà 

phòng rửa tay, cồn trắng 90o. 

- Lắp hệ thống dây, quả vào máy lọc máu, mồi dịch và tét máy (xem thêm quy trình lắp dây 

quả, mồi dịch và tét máy lọc máu liên tục). 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

- Người bệnh nằm đầu cao 30o nếu không có chống chỉ định 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong (xem quy trình đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm) 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Kết nối và vận hành các bơm 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn của máy lọc máu liên tục với tĩnh mạch của người bệnh thông 

qua catheter 2 nòng đã được chuẩn bị trước 

- Vận hành các bơm: 

+ Bơm máu: trường hợp huyết động ổn định bắt đầu tốc độ 100ml/h tăng dần mỗi 5 phút 

20 ml đến khi đạt tốc độ đích, trường hợp huyết động không ổn định bắt ở tốc độ 60 

ml/phút, tăng dần mỗ 5 phút 20 ml đến khi đạt tốc độ đích (chú ý nếu huyết áp tụt sau 

mỗi lần tăng phải chờ cho huyết áp ổn định mới tăng tiếp). 

+ Các thông số đích cần cài đặt: tốc độ máu 180 - 200 ml/phút, tốc độ bơm siêu lọc phụ 

thuộc vào mức độ thừa dịch của người bệnh (0 – 500ml/h) 

- Sử dụng chống đông trong suốt quá trình lọc máu liên tục (xem thêm quy trình dùng chống 

đông trong lọc máu liên tục) 
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- Thời gian lọc máu lọc máu 1 quả lọc: từ 18 – 22 giờ 

- Tiêu chuẩn ngưng lọc máu: tùy theo từng chỉ định lọc máu trong bệnh cảnh cụ thể (xem 

thêm quy trình lọc máu cho từng bệnh cảnh cụ thể). 

3.2. Kết thúc lọc máu 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Giảm dần tốc độ máu về 100 ml/giờ 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối đường hút dịch vào máy với dịch natriclorua 0,9%. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi trong quá trình lọc máu: theo dõi thông số máy lọc máu như áp lực hút máu, áp 

lực máu trở về, áp lực xuyên màng TMP, áp lực đầu và cuối quả lọc 1giờ/lần; theo dõi các 

dấu hiệu sống và cân bằng dịch vào ra 3 giờ/lần, cân Người bệnh 1 ngày 1 lần; các xét 

nghiệm thường quy theo dõi lọc máu liên tục 6 giờ 1 lần: đông máu cơ bản, điện giải đồ, 

theo dõi công thức máu 12 giờ 1 lần 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do quá liều thuốc 

chống đông hoặc phối hợp, xử trí truyền thêm các chế phẩm máu nếu có chỉ định, nếu do quá 

liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống và dùng protamin sulfate nếu cần. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều thuốc chống 

đông và thay quả lọc nếu có chỉ định. 

- Rối loạn điện giải: tuân thủ đúng quy trình theo dõi xét nghiệm định kỳ để phát hiện các 

rối loạn về điện giải để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng màng lọc, cần 

điều chỉnh tốc độ dòng máu hoặc thay loại màng lọc khác nếu do dị ứng màng lọc. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra khỏi cơ thể 

bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi máu trở về cơ thể. 

- Các biến chứng khác nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại  các đầu kết nối 

với các thiết bị đặt trong mạch máu… Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô 

khuẩn khi làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, tháo bỏ ngay các dụng 

cụ đặt trong mạch máu và cấy tìm vi khuẩn khi có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác như: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, khắc phục bằng cách thay quả lọc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. B.Braun Inc, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT), document for training. 

2. Protocol Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) from Intensive 

Care/Hemodialysis – Unit Practice Manual, John Dempsey Hospital, the university of 

Conecticut Health Center. 

3. Thomas AG, Continuous Renal Replacement Therapies: Overview, uptodate version 

portable 17.3 
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01.188. LỌC MÀNG BỤNG CẤP CỨU LIÊN TỤC 

I. ĐỊNH NGHĨA 

- Lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) là phương pháp sử dụng màng bụng của người bệnh 

làm màng lọc thay thế cho thận suy, để lọc các chất chuyển hóa, nước, điện giải ra khỏi cơ 

thể người bệnh và giúp cân bằng nội môi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh suy thận cấp chống chỉ định hoặc không thực hiện được kỹ thuật thận nhân tạo.  

- Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối (mức lọc cầu thận dưới 15 ml/phút/1,73 m2 da). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Chống chỉ định tuyệt đối 

- Màng bụng không còn chức năng lọc, bị kết dính diện rộng làm cản trở dòng chảy của dịch 

lọc. 

- Người bệnh không tự thực hiện lọc màng bụng và không có người hỗ trợ phù hợp. 

- Trong một số trường hợp bất thường về màng bụng và thành bụng không thể khắc phục 

(thoát vị rốn, thoát vị cạnh rốn bẩm sinh, thoát vị hoành, rò bàng quang...). 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 

2. Chống chỉ định tương đối 

- Rò rỉ màng bụng. 

- Nhiễm trùng da hay thành bụng 

- Thể tích khoang màng bụng hạn chế (như trường hợp thận đa nang, gan to, lách to,...) 

- Bệnh lý động mạch hai chi dưới. 

- Suy dinh dưỡng nặng. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KỸ THUẬT 

1. Nhân lực 

- Điều kiện nhân lực: 

+ Bác sỹ chuyên khoa thận - tiết niệu hoặc bác sỹ có chứng chỉ định hướng chuyên khoa 

thận - tiết niệu và giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật lọc màng bụng. 

+ Điều dưỡng được đào tạo kỹ thuật. 

- Cơ cấu nhân lực: 

+ Nhóm can thiệp đến catheter: tối thiểu 01 bác sỹ và 02 điều dưỡng 

+ Nhóm điều trị: tối thiểu 01 bác sỹ và 01 điều dưỡng. 

2. Cơ sở vật chất 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng mổ để can thiệp catheter, các phòng (buồng) riêng 

để thực hiện kỹ thuật gồm: khám, thay dịch và huấn luyện kỹ thuật, điều trị biến chứng. 

Phòng thay dịch và huấn luyện kỹ thuật phải bảo đảm vô trùng. 

3. Trang thiết bị 

- Máy lọc màng bụng liên tục nếu chỉ định thực hiện bằng máy. 
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- Trang thiết bị phòng mổ theo quy định. 

- Vật tư tiêu hao: catheter, hệ thống dây nối, nút titanium, dịch lọc và các vật tư tiêu hao phù 

hợp khác. 

- Phương tiện thông tin liên lạc với người bệnh ngoại trú (điện thoại, internet, ...) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, tư vấn lựa chọn hình thức lọc màng bụng. 

2. Thực hiện quy trình kỹ thuật đặt catheter ổ bụng (phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng 

chu kỳ bằng phương pháp mổ mở hoặc mổ nội soi ổ bụng) 

3. Chăm sóc người bệnh sau đặt catheter. 

4. Huấn luyện người bệnh và người hỗ trợ thực hành lọc màng bụng. 

5. Quy trình thay dịch 

- Nơi thay dịch: thoáng sạch, tắt quạt, ánh sáng tốt, không có chó mèo hay người qua lại. 

- Chuẩn bị sẵn: Bàn phẳng sạch, túi dịch, hai kẹp xanh. Một nắp đậy mới, khẩu trang, khăn 

bông khô sạch. 

- Các bước thay dịch: 

+ Bước 1: Lau sạch mặt bàn 

+ Bước 2: Bóc túi dịch và để túi dịch, kẹp xanh, nắp đậy lên bàn 

+ Bước 3: Đeo khẩu trang 

+ Bước 4: Rửa tay sạch sẽ 6 bước, lau khô tay bằng khăn bông 

+ Bước 5: Kiểm tra túi dịch 6 bước 

+ Bước 6: Tách rời hoàn toàn hai túi và hai dây 

+ Bước 7: Dùng kẹp xanh kẹp vào dây có túi nước sạch 

+ Bước 8: Bẻ van màu xanh lá cây ở túi chứa nước sạch. 

+ Bước 9: Treo túi lên móc 

+ Bước 10: Thả túi không xuống đất 

+ Bước 11: Để ống dẫn từ bụng ra lên đùi. 

+ Bước 12: Bàn tay trái nắm chặt dây, tay phải móc vào nút xanh lá cây giật mạnh, thả 

luôn nắp xuống đất 

+ Bước 13: Tay phải cầm lấy ống thông ở đùi lên, dùng hai ngón tay trái mở nút trắng, 

thả luôn xuống đất. 

+ Bước 14: Nối dây vào ống dẫn 

+ Bước 15: Vặn nút trắng phía trong mở ra, để dịch từ bụng xuống túi dưới đất cho đến 

khi hết. 

+ Bước 16: Đóng nắp trắng phía trong lại. 

+ Bước 17: Mở kẹp xanh, đếm 1-2-3-4-5 đuổi hết khí trong dây. 

+ Bước 18: Kẹp kẹp xanh vào dây xuống đất. 

+ Bước 19: Mở nút trẳng phía trong cho dịch vào bụng. 

+ Bước 20: Đóng nắp trắng phía trong. 

+ Bước 21: Kẹp kẹp xanh khác vào dây dẫn phía trên 



 

203 

 

+ Bước 22: Bóc nút trắng mới. 

+ Bước 23: Tháo dây. 

+ Bước 24: Đóng nút trắng vào. 

+ Bước 25: Cho ống dẫn vào túi 

+ Bước 26: Kiểm tra dịch đã ra, cân dịch ra 

+ Bước 27: Ghi vào sổ lượng dịch vào, ra, màu sắc. 

+ Bước 28: Túi dịch bẩn cắt góc để nước chảy hết vào bồn cầu sau đó cuộn tròn cho vào 

thùng rác nhớ giữ kẹp xanh lại 

+ Bước 29: Vệ sinh lại bàn, kẹp xanh, khẩu trang, khăn bông và nơi thay dịch  

VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Sau đặt catheter 

- Trong 24 giờ đầu: cho 0,5 lít dịch vào trong ổ bụng và xả ra ngay. Nếu có máu hoặc fibrin 

thêm 500 đơn vị Heparin cho mỗi lít dịch rửa, tiếp tục rửa với khoảng 500ml cho đến khi dịch 

xả ra trong. 

- Sau 5-7 ngày: thay băng lỗ ra catheter (exit site), cắt chỉ vết mổ. 

- Từ 7-14 ngày: thực hiện thay dịch với thể tích tăng dần từ 500 - 1500ml/lần, ở tư thế nằm. 

- Sau 14 ngày: thực hiện thay dịch lọc thường qui, hàng ngày 1500 ml - 2000 ml/ lần x 4 

lần/ ngày. 

2. Giai đoạn điều trị ngoại trú 

- Người bệnh tự điều trị tại nhà: thay dịch lọc hàng ngày, 4 lần/ ngày, có sự tư vấn của bác 

sĩ và điều dưỡng chuyên khoa từ xa qua điện thoại và internet. 

- Người bệnh đến khám và xét nghiệm kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Các biến chứng liên quan trực tiếp đến quá trình lọc màng bụng bao gồm: 

1. Biến chứng không nhiễm trùng 

- Nguyên nhân cơ học: Thoát vị, rò dịch, tắc catheter, thay đổi vị trí catheter. 

- Nguyên nhân khác: Xơ hóa màng bụng, rối loạn chuyển hóa gluxit, rối loạn chuyển hóa 

lipit máu. 

2. Biến chứng nhiễm trùng 

- Nhiễm trùng lối ra (chân ống) 

Nhiễm trùng lối ra của catheter là tình trạng sưng, đỏ da quanh chân catheter có hoặc không 

có dịch tiết mủ. 

+ Viêm đỏ lối ra chưa có mủ: chăm sóc tại chỗ. 

+ Viêm đỏ lối ra có mủ: phết mủ nhuộm Gram và cấy, có thể đợi kết quả kháng sinh đồ 

nếu không có nhiễm trùng đường hầm 

+ Viêm đỏ lối ra có mủ có thể ấn đau dọc theo đường hầm catheter: sử dụng kháng sinh 

theo kết quả kháng sinh đồ (nếu có), ưu tiên lựa chọn nhóm Quinolon, Beta-lactam, 

Cephalosporin 
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- Nhiễm trùng đường hầm: là tình trạng sưng, đỏ, đau vùng đường hầm dưới da có hoặc 

không có dịch tiết mủ. 

Xử trí: tương tự nhiễm trùng lối ra. Trường hợp có áp xe và không đáp ứng điều trị sẽ chỉ 

định chích rạch dẫn lưu mủ, bơm rửa đường hầm. 

- Viêm phúc mạc:  

+ Viêm phúc mạc là tình trạng nhiễm trùng ổ bụng do vi khuẩn hoặc do nấm trong quá 

trình lọc màng bụng. Dấu hiệu đặc hiệu là đau bụng, dịch lọc đục. 

+ Người bệnh viêm phúc mạc cần điều trị nội trú. VPM gây xơ hóa và mất chức năng 

siêu lọc của màng bụng, do đó cần chẩn đoán sớm và điều trị tích cực. 
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01.322. KHAI THÔNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG SỬ DỤNG THUỐC TIÊU SỢI 

HUYẾT TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bong mảng xơ vữa không ổn định (unvulnerable plaques) là yếu tố sinh lý bệnh thường 

gặp nhất của hội chứng mạch vành cấp tạo nên các dạng lâm sàng thiếu máu cục bộ cơ tim 

khác nhau: từ cơn đau thắt ngực không ổn định đến nhồi máu cơ tim không ST chênh lên, 

và nhồi máu cơ tim với ST chênh lên. Bệnh nhân bị NMCT ST chênh (STEMI) có tỉ lệ rất 

cao huyết khối mạch vành làm tắc động mạch gây nhồi máu (khoảng 90%). Chính vì vậy, 

bệnh nhân với STEMI đòi hỏi cần phải tái tưới máu với mục tiêu hồi phục lưu lượng của 

động mạch gây nhồi máu càng sớm – càng nhiều càng tốt và cải thiện tưới máu cơ tim 

vùng nhồi máu. 

- Có ba biện pháp chính để tái thông mạch máu là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết,  can thiệp 

qua da tiên phát và phẫu thuật bắc cầu cấp cứu, trong đó PCI tiên phát là biện pháp được 

ưu tiên thực hiện vì đem lại hiệu quả tốt và điều trị đúng vào cơ chế sinh bệnh  [1-4]. Tuy 

nhiên không phải mọi BN STEMI đều được thực hiện PCI tiên phát. Ngay tại châu Âu, tỉ 

lệ PCI tiên phát, TSH, hoặc cả hai và không đều trị tái tưới máu chỉ lần lượt là 35%, 33%, 

4% và 28%. Trong hoàn cảnh Việt nam, khả năng thực hiện PCI tiên phát cho Bn STEMI 

còn khó khăn hơn nhiều. Do vậy, cho đến hiện nay, chiến lược điều trị bằng TSH vẫn cần 

được quan tâm, nhất là đối với các nơi ở xa, vận chuyển kéo dài và không có khả năng 

thực hiện PCI.  Bài viết này nhằm cập nhật lại vai trò và các chiến lược điều trị TSH trong 

STEMI. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thuốc tiêu sợi huyết được dùng khi bệnh nhân bị NMCT ST chênh lên nhập bệnh viện 

không có khả năng thực hiện can thiệp động mạch vành qua da (PCI) và thời gian chuyển 

bệnh nhân đến trung tâm có khả năng thực hiện can thiệp động mạch vành qua da (PCI) 

mất quá 120 phút. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bằng chứng đang bị xuất huyết hoặc chấn thương cấp 

- Có tiền sử xuất huyết nội sọ, nghi ngờ xuất huyết dưới nhện 

- Đột quỵ hoặc chấn thương đầu trong vòng 3 tháng trước 

- Nghi ngờ có bóc tách ĐMC 

- Đại phẫu trong 14 ngày trước 

- Xuất huyết đường tiêu hóa hoặc xuất huyết đường niệu trong 21 ngày trước 

- Huyết áp tâm thu > 185 mmHg, tâm trương > 110 mmHg 

- INR > 2 

- Tiểu cầu < 100.000/mm3 

- Nhồi máu não diện rộng 

IV. CÁCH TIẾN HÀNH 

- Chẩn đoán NMCT Cấp ST chênh trong vòng 12 giờ sau khi khởi phát triệu chứng. 
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- Giải thích tình trạng bệnh, lợi ích và biến chứng có thể của việc dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

- Lấy đường truyền tĩnh mạch. 

- Bắt đầu dùng Heparin chuẩn (bolus # 60 UI/kg) hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp 

(enoxaparine) 

- Các loại thuốc tiêu sợi huyết sau có thể sử dụng 

* Đối với Tenecteplase lọ 40mg kèm dung dịch pha tiêm: tiêm mạch 30 mg trong 30 

giây khi cân nặng bệnh nhân < 60 kg, tiêm 35 mg khi cân nặng bệnh nhân từ 60 đến 70 

kg và tiêm 40 mg khi cân nặng > 70 kg. 

* Đối với Alteplase: lọ 50 mg kèm dung dịch pha tiêm, lấy 15 mg tiêm mạch nhanh, sau 

đó 0,75 mg/kg (tối đa 50 mg) truyền tĩnh mạch trong 30 phút. Tiếp theo là 0,5 mg/kg 

(tối đa 35 mg) truyền tĩnh mạch trong 60 phút. 

* Sử dụng Streptokinase: lọ 1,5 triệu đơn vị pha với dung dịch pha tiêm, truyền trong 

vòng 60 phút. 

- Theo dõi tình trạng lâm sàng, dấu hiệu sinh tồn, các biến chứng xuất huyết liên tục mỗi 30 

phút đến 1 giờ trong 6 giờ đầu. 

- Điều trị thành công: khi bệnh nhân hết triệu chứng đau ngực, đoạn ST hết chênh, huyết 

động ổn định và không có suy tim. 

- Bệnh nhân nên được xem xét chụp động mạch vành càng sớm càng tốt tùy tình trạng bệnh. 

V. THEO DÕI VÀ BIẾN CHỨNG 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, huyết động, triệu chứng lâm sàng và sự thay đổi ST mỗi giờ 

sau truyền thuốc trong 6 giờ đầu. 

- Xuất huyết: có thể biểu hiện nhẹ dưới dạng bầm dưới da, xuất huyết kết mạc mắt hoặc 

nặng hơn với xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết niệu dục, xuất huyết não và tử vong. 

- Xử trí biến chứng xuất huyết tùy mức độ. 

- Bệnh nhân có rối loạn tri giác đột ngột cần chụp MSCT não không cản quang để tìm dấu 

xuất huyết não. 

- Bệnh nhân dùng Streptokinase cần theo dõi phản ứng dị ứng, phản vệ. 
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02.69. BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ/LIÊN THẤT/ỐNG ĐỘNG MẠCH 

A/BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên nhĩ (TLN) là một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp và trong số các thể, TLN 

lỗ thứ phát lại thường gặp nhất. Việc điều trị có nhiều tiến bộ, trong đó việc bít lỗ thông 

liên nhĩ cho các người bệnh bị TLN kiểu lỗ thông thứ phát, là một tiến bộ quan trọng, cho 

phép điều trị triệt để cho người bệnh không cần phẫu thuật. Hiện nay, dụng cụ phổ biến để 

bít TLN là dùng loại có dạng hình dù với 2 đĩa, bằng khung nitinol nhớ hình có màng bọc 

bằng polyutheran. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Thông liên nhĩ (TLN) kiểu lỗ thứ phát, kích thước lỗ thông đo trên siêu âm qua thành 

ngực và siêu âm qua thực quản ≤ 34 mm. 

2. Có gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (> 5 mm): gờ van nhĩ thất, gờ tĩnh mạch phổi phải, 

gờ động mạch chủ, xoang vành. Với một số trung tâm có kinh nghiệm, gờ phía động 

mạch chủ có thể ngắn hơn. 

3. Luồng thông lớn, shunt trái – phải là chính, có tăng cung lượng tim qua lỗ thông với 

(Qp/Qs>1,5). 

4. Người bệnh tăng gánh buồng tim phải và có giảm oxy. 

5. Người bệnh có dấu hiệu rối loạn nhịp nhĩ, tắc mạch nghịch thường  cũng có chỉ định bít 

lỗ thông, cho dù dòng shunt nhỏ.. 

6. Chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hình thái giải phẫu TLN lỗ thứ hai không phù hợp cho bít TLN bằng dụng cụ qua da: lỗ 

thông quá lớn > 34mm; các gờ ngắn (< 5 mm); TLN kèm theo phình vách lớn … 

- Các thể thông liên nhĩ khác: 

+ TLN kiểu xoang tĩnh mạch 

+ TLN thể xoang vành 

+ TLN lỗ thứ nhất 

+ TLN hình sàn 

- TLN với các bất thường tim bẩm sinh khác cần phẫu thuật sửa chữa toàn bộ 

- Shunt phải-trái với bão hoà oxy đại tuần hoàn < 94% 

- TLN có tăng áp lực động mạch phổi cố định 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Dị ứng thuốc cản quang… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 
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- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ 

(Lidocain hoặc Novocain). Trong trường hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động mạch 

quay. 

- Ống thông MP (multipurpose) 

- Wire cứng (stiff wire), kích cỡ 0.035 inch x 300 cm 

- Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả bơm và thước đo. 

- Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn) 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. 

- Sử dụng ống thông MP đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và đảm bảo không có hẹp van động mạch phổi phối hợp. 

- Kéo ống tông về nhĩ phải, đưa qua lỗ TLN sang nhĩ trái và đưau vào tĩnh mạch phổi. Tốt 

nhất là tĩnh mạch phổi trái trên. 

- Đưa guidewire cứng vào tĩnh mạch phổi, rút ống thông và lưu lại guidewire. 

- Sử dụng bóng đo kích thước TLN. 

+ Đẩy bóng trên guidewire cứng lên lỗ thông liên nhĩ. Bơm bóng bằng thuốc cản quang 

tại vị trí lỗ TLN. Ngừng bơm khi xuất hiện rõ eo bóng. 

+ Sử dụng siêu âm qua thực quản để quan sát xem bóng đã bít hoàn toàn lỗ thông chưa. 

+ Đo kích thước eo bóng trên phim chụp mạch dựa vào các điểm mốc trên bóng. 

+ Làm xẹp bóng, rút bóng ra khỏi cơ thể. Đo lại kích thước bóng bằng cách bơm một 

lượng thuốc cản quang tương tự. 
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+ Xác định kích thước lỗ TLN theo ba phương pháp: trên phim chụp mạch, trên siêu âm 

qua thực quản, và phương pháp đo trực tiếp ở ngoài. 

 

Hình 17.1  : Đo kích thước lỗ thông bằng bóng 

- Chọn dụng cụ bít TLN. Kích cỡ dụng cụ thường lớn hơn 1 mm so với kích thước lỗ TLN 

đo được. 

- Qua guidewire cứng, đẩy delivery sheath vào nhĩ trái 

- Dụng cụ bít TLN sẽ được bắt vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của delivery sheath. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của delivery sheath, từ từ đẩy dụng cụ vào trong nhĩ trái 

để mở cánh nhĩ trái. Sau đó từ từ kéo dụng cụ về để mở cánh nhĩ phải trong nhĩ phải. 

- Kiểm tra phim chụp mạch ở tư thế nghiêng trái chếch đầu, đảm bảo 2 cánh của dù không 

chạm nhau. 

- Tiến hành làm siêu âm tim và chụp kiểm tra lại các tư thế, đảm bảo dù nằm đúng vị trí với 

2 cánh nằm 2 bên, vách liên nhĩ ở giữa và không  có sự biến dạng dù…. 

- Sau khi đã chắc chắn dù nằm đúng vị trí, tháo dù và rút toàn bộ hệ thống ra. 

- Nếu cần có thể đo lại áp lực động mạch phổi và chụp lại động mạch phổi để đảm bảo không 

còn shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ. 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLN. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng có thể gặp: 

+ Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí… 

+ Tràn dịch màng tim: do thủng, rách thành nhĩ, tiểu nhĩ… liên quan đến việc thao tác kỹ 

thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn  lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 
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+ Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

co biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó. 

+ Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ… 

+ Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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B/BÍT LỖ THÔNG LIÊN THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên thất là bệnh lý tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 20% các bệnh tim 

bẩm sinh. Biến chứng về lâu dài của bệnh bao gồm: viêm nội tâm mạc, tăng áp động mạch 

phổi, suy tim phải, suy tim toàn bộ. Kỹ thuật đóng lỗ thông liên thất bằng dụng cụ giúp sửa 

chữa khiếm khuyết này và làm sinh lý dòng máu trong tim trở lại bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thông liên thất phần cơ; hoặc thông liên thất quanh màng 

- Có lỗ thông liên thất (TLT) với shunt trái phải đáng kể, giãn buồng thất trái đặc biệt là tăng 

đường kính cuối tâm trương thất trái so với lứa tuổi và diện tích cơ thể. 

- TLT có ảnh hưởng tới huyết động Qp/Qs >1,5. 

- Tiền sử có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

- Không kèm theo các tổn thương khác cần phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể (hở chủ, 

hở hai lá từ mức độ vừa – nhiều, hẹp dưới van động mạch chủ) 

- Nếu là TLT phần quanh màng, thì lỗ thông không quá lớn (>10mm); gờ phía động mạch 

chủ còn đủ lớn (> 3mm); không kèm theo phình vách quá lớn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Siêu âm - Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu hoặc shunt 

qua TLT là shunt phải – trái. 

- Đang có thai. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh cân nặng dưới 5 kg. 

- Người bệnh không đồng ý đóng bằng dụng cụ 

- Đối với người bệnh có tăng áp lực động mạch phổi quá cao, chống chỉ định bít lỗ thông khi 

sức cản phổi vượt quá 7 đơn vị Wood, hoặc Rp/Rs > 0,5. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 
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- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch và tĩnh mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Ống thông pigtail và bộ chụp máy, thuốc cản quang 

- Ống thông IMA 

- Guidewire Terumo đầu thẳng dài 300 cm 

- Dụng cụ bít thông liên thất (Coil hoặc Amplatzer) 

- Hệ thống đưa dụng cụ bao gồm ống thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Snare để bắt guidewire 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Chụp buồng thất trái để xác định chính xác hình thái, kích thước của lỗ TLT, khoảng cách 

đến van động mạch chủ, các tổn thương phối hợp như phình vách thất, hở van hai lá, van 

động mạch chủ... 

+ Chụp buồng thất trái bằng ống thông pigtail với marker (điểm đánh  dấu  khoảng  cách  

ở  đầu  ống  thông  mà  thông  thường là 10mm), từ đó có thể đo chính xác đường kính 

lỗ TLT trên phim chụp mạch. 

+ Chụp ở tư thế nghiêng trái và chếch đầu là góc chụp cho phép quan sát tốt nhất kích 

thước lỗ TLT. Nếu chưa bộc lộ rõ có thể chụp ở tư thế nghiêng trái 90 độ. 

- Đo kích thước của lỗ TLT bằng hai phương pháp: trên phim chụp  mạch, siêu âm tim ngay 

trong quá trình thủ thuật từ đó cho phép quyết định loại dụng cụ và kích thước dụng cụ sẽ 

sử dụng. 

- Đẩy ống thông IMA từ động mạch đùi lên thất trái. Đẩy guidewire Terumo qua lỗ thông 

liên thất sang thất phải. 

- Đẩy snare từ tĩnh mạch đùi lên thất phải, bắt guidewire kéo xuống tĩnh mạch đùi. 

- Qua guidewire ở tĩnh mạch đùi đẩy ống thông lên thất phải, qua lỗ thông liên thất sang thất 

trái. 

- Dụng cụ bít TLT sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của ống thông, từ từ đẩy dụng cụ ra khỏi ống thông vào 
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trong động mạch chủ và mở cánh thất trái. 

- Dụng cụ sẽ được kéo về phía van ĐMC (được đánh dấu băng ống thông pigtail để ngay ở 

vị trí van ĐMC). Sau đó thận trọng kéo xuống thất trái. 

+ Có thể khẳng định chắc chắn dụng cụ đã nằm trong thất trái bằng cách chụp gốc ĐMC. 

+ Cải tiến kỹ thuật này cho phép dễ dàng mở dụng cụ hơn là việc cố găng đưa ống thông 

xuống mỏm thất trái. Việc đưa ống thông xuống mỏm tim thường khó khăn do ống 

thông tương đối cứng, hơn nữa có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp đặc biệt là Bloc 

nhĩ thất cấp III, chấn thương gây thủng thành tự do của tim và đặc  biệt tránh khó chịu 

cho người bệnh. 

- Tiếp tục kéo dụng cụ về phía vách liên thất cho đến khi dụng cụ ép chặt vào mặt trái của 

vách. Cần chụp buồng thất trái ở tư thế nghiêng trái chếch đầu để chắc chắn dụng cụ nằm 

đúng vị trí và mức độ shunt tồn lưu cũng như khoảng cách tới van ĐMC. 

- Cần chú ý khi kéo sao cho điểm đánh dấu của dụng cụ nằm ở dưới để tránh cho việc cánh 

lớn chèn vào ĐMC 

- Có thể kết hợp siêu âm trong lúc này để bảo đảm vị trí của dụng cụ. 

- Sau khi đã chắc chắn cánh trái phủ hết mặt trái của lỗ TLT mở nốt cánh phải bằng cách tiếp 

tục kéo ống thông lại và đẩy dụng cụ ra. 

- Kiểm tra trên phim chụp mạch sẽ thấy hai cánh của Amplatzer không chạm vào nhau ở tư 

thế nghiêng trái chếch đầu. 

- Siêu âm tim kiểm tra và chụp buồng thất trái để đảm bảo không còn shunt tồn lưu. 

- Giải phóng dụng cụ: Sau khi đã chắc chắn Amplatzer nằm đúng vị trí dụng cụ sẽ được giải 

phóng khỏi dây vít bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi rút ống thông ra cần 

chắc chắn dây vít kim loại đã được rút vào lòng ống thông vì nó có nguy cơ gây chấn 

thương lòng mạch. 

- Siêu âm và chụp lại kiểm tra ở các tư thế vừa nêu để đảm bảo chắc  chắn không còn shunt 

tồn lưu 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLT và khám định kỳ sau đó. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất… liên quan đến việc thao tác kỹ thuật: 

cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 
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- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù hoặc 

một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp thì 

cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu hiện 

bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có hướng 

phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động mạch 

phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố 

định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Biến chứng gây bloc đường dẫn truyền: cần theo dõi sát, phát hiện nhịp chậm và bloc nhĩ 

thất để xử trí (đặt máy tạo nhịp tam thời, theo dõi nếu không phục hồi thì phải phẫu thuật 

tháo dù ra và đóng lại lỗ thông). 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Transcatheter closure of congenital ventricular septal defects: results of the European 

Registry 

2. Mario Carminati, Gianfranco Butera, Massimo Chessa, Joseph De Giovanni, Gunter 

Fisher, Marc Gewillig, Mathias Peuster, Jean Francois Piechaud, Giuseppe Santoro, Horst 

Sievert, Isabella Spadoni, Kevin Walsh for the Investigators of the European VSD 

Registry. Eur. Heart J., Oct 2007; 28: 2361 - 2368. 

3. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the amplatzer 

membranous VSD occluder 2: Initial world experience and one-year follow-up. Tzikas A, 

Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez 

J, Aguirre D, Miro J. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 May 22. 

4. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect using amplatzer ductal 

occluder. Lee SM, Song JY, Choi JY, Lee SY, Paik JS, Chang SI, Shim WS, Kim SH. 

Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Apr 1 

5. Outcomes of a modified approach to transcatheter closure of perimembranous ventricular 
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C/BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ lệ 

xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích thước 

của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng 

nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. Một biến 

chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn đến  tử vong. 

Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường hợp còn ống 

động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và ngoài 

tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là shunt 

2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc shunt 

qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 
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thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, Minnesota), 

cấu tạo bởi các sợi nitinol 0.014 inch đan thành lưới có hình ống có vành rộng ở đầu 

(như hình cái nêm). Chiều dài 7mm, vành rộng hơn thân ống của dụng cụ 2mm. Dụng 

cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường kính của vành rộng và số 

nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của dụng cụ là 16- 4mm. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các cung 

lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của 

đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch xuống 

động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động 

mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm tra. 

Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 

- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 
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- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

- Thủ thuật thành công: 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

- Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, chủ, 

động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan 

máu ... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại định 

kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên quan 

đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật 

sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù hoặc 

một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp thì 

cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu hiện 

bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có hướng 

phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động mạch 

phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố 

định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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02.70. BÍT TIỂU NHĨ TRÁI BẰNG DỤNG CỤ NHẰM NGĂN NGỪA BIẾN CỐ TẮC 

MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ (LAA Occlusion) là một biện pháp điều trị nhằm  ngăn 

ngừa sự hình thành cục máu đông trong buồng tim làm giảm tỷ lệ đột quỵ ở người  bệnh rung 

nhĩ. Trong rung nhĩ, 90% các trường hợp cục máu đông hình thành đầu tiên  trong tiểu nhĩ 

trái.  

Trong quá trình thông tim, một dụng cụ hình dù cấu tạo bằng Nitinol được thả vào  trong 

để bít kín tiểu nhĩ trái.  

II. CHỈ ĐỊNH  
Người bệnh rung nhĩ mà không thể dùng thuốc chống đông đường uống:  

- Người bệnh không dung nạp thuốc chống đông đường uống.  

- Người bệnh có tiền sử chảy máu do dùng chống đông trước đây.  

- Người bệnh không tuân thủ dùng thuốc chống đông đường uống.  

- Người bệnh mang thai không sử dụng được thuốc chống đông đường uống.  

- Người bệnh có biến cố tai biến mạch não tái phát do huyết khối nhĩ trái mặc dù  vẫn 

đang dùng thuốc chống đông đạt liều.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang.  

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật.  

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…  

- Người bệnh từ chối thủ thuật.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào  bản 

cam kết làm thủ thuật.   

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (ví dụ: bệnh dạ dày), chức năng thận...  

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc 

cản  quang,…  

- Gây mê nội khí quản, đặt đầu dò siêu âm tim qua thực quản.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn.  

- Gạc vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml; dụng cụ ba chạc.  
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- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch đùi: sheath mạch đùi 6F, kim  chọc 

mạch, thuốc gây tê tại chỗ (lidocain hoặc novocain)  

- Dây dẫn Terumo35, sonde MP, dây dẫn superstiff.  

- Kim chọc vách liên nhĩ, que nong vách liên nhĩ.  

- Hệ thống que thả, ống thông dẫn đường cho dụng cụ (Delivery system).  

- Dụng cụ bít tiểu nhĩ các cỡ.  

- Thuốc cản quang.  

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo  nhịp 

tạm thời,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Mở đường vào mạch máu   

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào thường là tĩnh mạch đùi phải.  

2. Tiêm heparin cho người bệnh  

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp phải cho người bệnh dùng heparin. Liều  heparin là 

70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch.  

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu  là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp, phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, có thể 

cho thêm 1000 đơn vị heparin sau một giờ thủ thuật tiến hành.   

3. Chọc vách liên nhĩ  

- Thông tim phải, chụp chọn lọc động mạch phổi để xác định vị trí và hình dạng  của 

nhĩ trái.   

- Chọc vách liên nhĩ bằng kim chọc vách (nếu còn lỗ bầu dục có thể không cần  thủ 

thuật chọc vách liên nhĩ).  

- Tiến hành nong vách liên nhĩ bằng que nong.  

4. Bít tiểu nhĩ trái  

- Lái ống thông MP trượt trên dây dẫn terumo từ tĩnh mạch đùi lên nhĩ phải sang  nhĩ 

trái, rút dây dẫn terumo.  

- Đưa dây dẫn superstiff vào ống thông MP vào tiểu nhĩ trái.  
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- Đưa hệ thống ống thông delivery trượt trên superstiff wire đến miệng tiểu nhĩ  trái, rút 

superstiff wire và nòng ống thông, chú ý hạ thấp đầu ống thông tránh khí lọt vào  ống 

thông, đến khi thấy máu chảy ra.  

- Tiến hành chụp tiểu nhĩ trái xác định kích thước tiểu nhĩ trái.  

- Lựa chọn kích thước dụng cụ phù hợp với kích thước tiểu nhĩ trên phim chụp.  

- Kết nối dụng cụ với que thả, thu dụng cụ vào hệ thống que thả - van một chiều,  đuổi 

khí bằng nước muối sinh lý có tráng heparin.  

- Đưa dụng cụ vào lòng ống thông, bơm nước trước khi kết nối để đảm bảo hệ thống 

kín.  

- Đẩy dụng cụ trượt trong ống thông lên tiểu nhĩ trái, thao tác được tiến hành nhẹ nhàng, 

trượt ống thông về phía nhĩ trái để dụng cụ nở ra lấp kín tiểu nhĩ trái.  

- Chụp kiểm tra kết hợp với siêu âm qua thực quản khẳng định vị trí của dụng cụ,  không 

còn shunt giữa nhĩ trái - tiểu nhĩ trái.   

- Tiến hành thả dụng cụ, chụp kiểm tra một lần nữa.  

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép.  

VI. THEO DÕI  

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: trong thời gian người bệnh còn nằm tại  giường, 

điều dưỡng phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông  số sau:  

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích.  

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ.  

- Ngoài ra, cần hướng dẫn người bệnh:  

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu  

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi.  

+ Gọi ngay điều dưỡng khi phát hiện ra chảy máu tái phát.  

+ Báo cho điều dưỡng nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp.  

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống aspirin 100 mg, Plavix 75 mg trong vòng 6 tháng.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Tràn máu màng tim do thủng tim  

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp.   

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo  khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng.  

2. Shunt tồn lưu nhĩ trái-tiểu nhĩ trái  

- Cần tiếp tục dùng thuốc chống đông đường uống lâu dài.  

3. Tuột, rơi dụng cụ  

- Dùng thòng lọng kéo vào ống thông đưa ra ngoài.  

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu.  
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4. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ  

- Có thể phát hiện sớm cục máu đông hình thành trên bề mặt của dụng cụ bằng siêu âm 

tim qua thực quản trong thủ thuật.  

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin.  

5. Các biến chứng khác  

- Cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp: cho atropin, thuốc vận mạch nếu cần.  

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí.  

- Nhiễm trùng (hiếm gặp).  

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động-tĩnh mạch…  
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02.71. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN NHỊP CHẬM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trước đây tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có triệu 

chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên trong khoảng hai thập kỷ gần đây việc cấy máy tạo 

nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các trường hợp rối 

loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát triển. 

- Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp: 

1. Blốc nhĩ thất các mức độ có triệu chứng. 

2. Blốc 2 nhánh, 3 nhánh mãn tính. 

3. Hội chứng suy nút xoang. 

4. Ngất qua trung gian thần kinh. 

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm. 

6. Bệnh cơ tim phì đại. 

7. Bệnh cơ tim giãn. 

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim. 

9. Hội chứng Brugada. 

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: Sau can thiệp mạch 

vành, chức năng tim giảm EF < 30%. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp. 

2. Nhịp chậm không có triệu chứng. 

3. Suy tim quá nặng mất bù. 

4. Nhiễm trùng cấp tính. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 Bác sỹ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này. 

- 01 Điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy. 

2. Phương tiện 

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số. 

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục. 

- Máy sốc điện. 

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết). 

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản. 
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- Bơm tiêm và kim gây tê. 

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn. 

- Chỉ khâu. 

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật. 

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 90 độ... 

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch... 

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích. 

3. Người bệnh 

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuât. 

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật. 

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp 

XQ tim phổi, … 

4. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế. 

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật. 

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn. 

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch. 

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger. 

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch. 

- Làm túi máy. 

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành, .... 

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở. 

- Cố định dây điện cực. Lắp máy. 

- Đóng túi máy. 

- Băng vô khuẩn. 

VI. THEO DÕI 

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở. 

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết. 

- Khám phổi, chụp XQ tim phổi nếu cần thiết. 

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Chảy máu. 

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông… 
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- Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần. 

2. Tràn khí màng phổi. 

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều. 

3. Tràn máu màng phổi. 

-   Chọc hút và dẫn lưu. 

4. Tràn máu màng tim. 

- Theo dõi nếu số lượng ít. 

- Chọc hút và dẫn lưu nếu nhiều. 

5. Phản ứng cường phế vị. 

- Nâng cao 2 chân. 

- Truyền dịch nhanh. 

- Atropin. 

6. Rối loạn nhịp tim. 

- Thường do dây điện cực gây ra. 

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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02.72. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN  ĐIỀU TRỊ TÁI ĐỒNG BỘ TIM (CRT)  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị hỗ trợ cho những người bệnh suy tim nặng.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Người bệnh có những triệu chứng sau:  

- Suy tim có phân số tống máu thất trái (EF) dưới 35%.  

- Có khoảng QRS trên 120 ms.  

- Người bệnh đã được điều trị nội khoa ổn định.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Suy tim đang tiến triển.  

- Bệnh cơ tim hạn chế.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Viêm cơ tim cấp.  

- Suy tim do bệnh van tim.  

- Bệnh tim bẩm sinh.  

- Các nguyên nhân suy tim mà có thể sửa chữa được bằng phương pháp phẫu thuật như 

thay van tim, mổ làm cầu nối chủ vành.  

- Người bệnh suy thất phải không thể hồi phục.  

- Hội chứng vành cấp dưới 3 tháng, mới được tái tạo mạch vành (dưới 6 tháng).  

- Tăng huyết áp kháng trị liệu.  

- Tai biến mạch não dưới 6 tháng.  

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.  

- Bệnh mạch ngoại vi.  

- Tăng áp lực động mạch phổi nặng.  

- Viêm cơ tim cấp.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các 

ống thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây thông 

dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  
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- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động 

(CRT-D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  

- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu khi làm người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn 

vị/1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé ống thông 

dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định 

điện cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy tạo 

nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ  

1. Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

2. Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

3. Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

4. Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

5. Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

6. Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

7. Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  
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02.73. CẤY MÁY PHÁ RUNG TỰ ĐỘNG (ICD)  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị các rối loạn nhịp thất không thể khống chế được bằng thuốc hoặc bằng 

phương pháp đốt qua ống thông.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Người bệnh trước đó có ngừng tim hoặc rung thất/ tim nhanh thất bền bỉ (mà không 

do các nguyên nhân có thể hồi phục được).  

- Người bệnh nguy cơ rung thất hoặc tim nhanh thất có tính chất gia đình (như bệnh cơ 

tim phì đại, hội chứng QT dài, hội chứng Brugada,...).  

- Người bệnh nhồi máu cơ tim có phân số tống máu thất trái dưới 35% (sau nhồi máu 

cơ tim ít nhất 40 ngày).  

- Người bệnh suy tim có phân số tống máu thất trái dưới 35%, có độ NYHA II, III.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 2 điều dưỡng  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các ống 

thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây thông 

dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động 

(CRT-D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  
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- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn vị/ 

1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án  

-  Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé ống 

thông dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định 

điện cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy tạo 

nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI.  THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

2. Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

3. Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

4. Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

5. Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

6. Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

7. Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  
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Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  

 

02.74. CHỌC DÒ VÀ DẪN LƯU MÀNG NGOÀI TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng 

tâm thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

- Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng dịch 

màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi huyết 

động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnhcó huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

- Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

+ Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

+ Bơm tiêm 50ml, 20ml 

+ Lidocain 1%, 10-20ml 

+ Dung dịch sát trùng: Betadine 

+ Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

- Monitor theo dõi liên tục điện tim 

- Máy siêu âm tại giường 

- Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

- Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnh ở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống dưới 

khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 
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thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 

- Thở oxy gọng kính 

- Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 

- Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm 

lên vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim Chọc dò dịch màng ngoài tim 

theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 

Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 

2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại chỗ 

bằng lidocain 1%. 
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- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 

- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu 

âm xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện 

cực V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên 

quan sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một 

đầu nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

- Thủng thành tim: 

Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu đỏ 

tươi 

Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng 

lên, phải mổ cấp cứu. 

- Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

- Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng 

phổi 

- Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 
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DẪN LƯU MÀNG NGOÀI TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

- Tràn dịch màng tim là một bệnh lí khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng 

ngoài tim gây ép tim thây đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 ml dịch màng ngoài tim xuất 

hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ như sau chấn thương, máu màng ngoài tim có thể 

gây ép tim, nhưng nếu dịch màng ngoài tim xuất hiện từ từ trong vài ngày tới vài tuần 

thỡ số lượng dịch có thể tới 2000ml mới gây ép tim. 

- Chọc dịch màng ngoài tim là một thủ thuật rút dịch ở khoang màng ngoài tim, và nó có 

thể cứu sống Người bệnhbị ép tim cấp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn dịch, máu  màng tim có ép tim cấp 

- Lấy dịch xét nghiệm chẩn đoán (ung thư, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm…) 

- Tràn dịch màng tim số lượng nhiều mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình vẫn 

có thể được chỉ định chọc dẫn lưu dịch màng tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

- Tăng áp lực động mạch phổi nhiều 

- Rối loạn đông máu hoặc chảy máu các cơ quan chưa được điều chỉnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức 

cấp cứu : 01 

- Người phụ là bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu, bác sỹ cao học, nội 

trú: 01 

- Người phụ dụng cụ: 01 Điều dưỡngđã được đào tạo 

- Người thực hiện làm thủ thuật đội mũ, đeo khẩu khang, rửa tay 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- - Găng vô trùng : 05 đôi 

- Găng khám: 06 đôi 

- Kim lấy thuốc : 05 cái 

- Kim luồn 16 G : 04 chiếc 

- Lưỡi dao mổ : 01 cái 

- Chỉ khâu không tiêu : 02 sợi 

- Bơm tiêm 5ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 10ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 50ml : 02 cái 

- Dây truyền : 02 cái 
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- Gạc N2 : 02 gói 

- Lidocain 2% loại 2ml/ống : 04 ống 

- Iodine 10% lọ 60ml : 0,5 lọ 

- Fentanyl 0,1mg : 01 ống 

- Mũ phẫu thuật : 04 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật : 04 cái 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- - Bộ dụng cụ cấp cứu hô hấp : bóng ambu, mask, ống nội khí quản 

- - Dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn 

2.3 Các chi phí khác 

- - Panh có mấu, không mấu 

- Hộp bông còn 

- Săng lỗ vô trùng 

- Áo mổ 

- Chi phí khấu hao máy siêu âm (5000 ca/5 năm) 

- Bồn hạt đậu inox nhỡ 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi chọc 

dich màng tim, ghi cam kết phẫu thuật 

- Thở oxy, thở máy và hút đàm hút hầu họng nếu đã đặt ống nội khí quản 

- Do huyết áp, đo mạch đảo 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Người bệnhnằm đầu cao 30 – 45 độ để dịch tập trung xuống dưới 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnhhoặc người đại diện hợp pháp 

- Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng ( nếu có). 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện Kỹ thuật: 

 Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ, trải xăng, gây tê tại chỗ . 

Xác định vị trí chọc. Vị trí chọc dưới mũi ức 0,5 – 1cm, lệch sang trái 0,5 cm đối với 

Người bệnhgầy và 1,5 cm đối với Người bệnhbéo. 

 Bước 2: Rạch da nhỏ tại vị trí chọc giúp đưa kim vào dễ hơn. 

 Bước 3: chọc qua da : có 2 lựa chọn cho kim chọc dịch màng tim 

- Kim luồn 16G với nòng bên trong hoặc kim lấy thuốc 18 gauge nối với bơm tiêm 20 ml 
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(thích hợp hơn với Người bệnhtràn dịch màng tim có ngừng tim) 

- Kim với nòng bên trong thì đưa kim chậm hơn và khi rút nòng trong ra có dịch chảy ra 

là đó vào tới dịch màng ngoài tim. Nòng bên trong kim có tác dụng tránh tắc kim. 

- Khi chọc với kim nối với bơm tiêm thì có thể đưa kim nhanh hơn, vừa đưa kim vào vừa 

hút , khi nào có dịch vào bơm tiêm là đó vào tới màng ngoài  tim. Nhưng kim nối với 

bơm tiêm thích hợp hơn cho chọc dịch màng tim có ngừng tim. Kim với nòng bên trong 

có thể nối với bơm tiêm khi rút nòng trong ra. 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim nối bơm tiêm, lấy 10 ml lidocain vào trong bơm tiêm, 

đuổi khí và nối với kim chọc. 

- Lidocain được sử dụng giúp Người bệnhdễ chịu hơn nhưng có thể bỏ qua trong trường 

hợp chọc dịch màng tim cấp cứu có ngừng tim. 

- Gây tê từng lớp, vừa đưa kim vùa hút cho đến khi vào tới khoang  màng ngoài tim 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim có nòng bên trong, đưa kim đi từ từ và rút nòng bên 

trong ra 2 – 5 giây mỗi khi kim chọc vào sâu thêm 0,5 – 1 cm để kiểm tra có dịch chảy 

ra chưa. 

- Tay không thuận cầm kim và để đầu kim vào vị trí da đó rạch, tay còn lại cầm bơm tiêm 

hoặc nòng trong kim tựy vào phương pháp lựa chọn. 

- Đưa kim một góc 450 với mặt da và hướng lên vai trái (khớp cùng vai) 

- Đưa kim từ từ cho đến khi đầu kim đi qua xương sườn. 

Bước 4: Khi đi qua xương sườn, hạ kim 150 so với mặt da, đưa kim từ từ vào khoang 

màng ngoài tim. Khi kim vào tới màng ngoài tim sẽ thấy cảm giác hẫng tay, nhưng để 

chắc chắn đó chọc vào khoang màng ngoài tim khi thấy dịch chảy ra qua kim. 

- Để đặt dẫn lưu màng ngoài tim thì một nòng dẫn có thể đưa qua kim vào trong màng 

ngoài tim. 

- Rút bỏ kim ra khỏi guidewire, nong đường vào băng nong 6 – 8 French. 

- Rút bỏ nong, đưa catheter dẫn lưu qua nòng dẫn vào trong màng ngoài tim. Rút bỏ nòng 

dẫn 

- Nối đầu catheter với đầu ba chạc 

- Khâu catheter vào da và phủ gạc vô khuẩn 

Bước 5: Dẫn lưu dịch 

- Có thể thay bơm tiêm 20 ml bằng 50 ml để hút dịch, cung lượng tim sẽ được cải thiện 

khi hút ra 50 ml. 

- Nối với hệ thống dẫn lưu, dẫn lưu dịch màng tim 

- Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: vi sinh vật, sinh hóa, tế bào… 

VI. THEO DÕI 

- Lưu ý khi làm thủ thuật: 

+ Lắp monitoring theo dõi điện tim trong suốt quá trình làm thủ thuật, khi kim vào tới 

màng ngoài tim trên điện tim xuất hiện ST chênh lên hoặc xuất hiện ngoại tâm thu. 
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+ Khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm, dung dịch muối trong xylanh được 

dùng như là chất cản quang để xác định chắc chắn vị trí kim đó vào màng ngoài tim. 

+ Trong hầu hết các trường hợp, cho phép lưu ống dẫn lưu màng ngoài tim khoảng 24 tới 

48 giờ. 

- Theo dõi số lượng và màu sắc dịch ra: tùy thuộc vào tình trạng dịch ban đầu, theo dõi để 

phát hiện sớm biến chứng tắc dẫn lưu, tràn máu khoang màng ngoài tim 

- Siêu âm hàng ngày để đánh giá số lượng dịch màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc thủng buồng tim, nhịp nhanh thất hoặc nhịp chậm, rách mạch máu cần phải phẫu 

thuật, chảy máu khoang màng ngoài tim, rách động mạch vành, phù phổi cấp, ngừng tim 

- Tràn khí màng phổi cần phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi 

- Tắc dẫn lưu: Khi dẫn lưu lâu hơn, catheter có thể được giữ tránh tắc bằng 3 cách sau: 

+ Hút dẫn lưu liên tục 

+ Bơm rửa catheter mỗi 1 – 2 giờ. 

+  Bơm vào nòng catheter  urokinase và mở catheter mỗi 2 – 4 giờ và mở trong  1 giờ. 

- Nhiễm khuẩn: bổ sung thêm thuốc kháng sinh 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: nếu chảy máu trong ổ bụng do tổn thương các tạng 

ngay lập tức mời phẫu thuật viên hội chẩn để mổ. 
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02.75. CHỌC DÒ MÀNG NGOÀI TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng tâm 

thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng 

dịch màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi huyết 

động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnh có huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

- Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

+ Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

+ Bơm tiêm 50ml, 20ml 

+ Lidocain 1%, 10-20ml 

+ Dung dịch sát trùng: Betadine 

+ Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

- Monitor theo dõi liên tục điện tim 

- Máy siêu âm tại giường 

- Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

- Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnh ở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống dưới 

khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật.  
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

a. Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 

b. Thở oxy gọng kính 

c. Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 

d. Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm 

lên vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim Chọc dò dịch màng ngoài tim 

theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 

Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 
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2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại chỗ 

bằng lidocain 1%. 

- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 

- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu âm 

xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện cực 

V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên 

quan sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một 

đầu nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

Thủng thành tim: 

Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu 

đỏ tươi 

Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng 

lên, phải mổ cấp cứu. 

Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng phổi 

Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 
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02.76. DẪN LƯU MÀNG NGOÀI TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

- Tràn dịch màng tim là một bệnh lí khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng 

ngoài tim gây ép tim thây đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 ml dịch màng ngoài tim xuất 

hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ như sau chấn thương, máu màng ngoài tim có thể 

gây ép tim, nhưng nếu dịch màng ngoài tim xuất hiện từ từ trong vài ngày tới vài tuần thỡ 

số lượng dịch có thể tới 2000ml mới gây ép tim. 

- Chọc dịch màng ngoài tim là một thủ thuật rút dịch ở khoang màng ngoài tim, và nó có 

thể cứu sống Người bệnh bị ép tim cấp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn dịch, máu  màng tim có ép tim cấp 

- Lấy dịch xét nghiệm chẩn đoán (ung thư, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm…) 

- Tràn dịch màng tim số lượng nhiều mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình vẫn 

có thể được chỉ định chọc dẫn lưu dịch màng tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

- Tăng áp lực động mạch phổi nhiều 

- Rối loạn đông máu hoặc chảy máu các cơ quan chưa được điều chỉnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức 

cấp cứu : 01 

- Người phụ là bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu, bác sỹ cao học, nội trú: 

01 

- Người phụ dụng cụ: 01 Điều dưỡngđã được đào tạo 

- Người thực hiện làm thủ thuật đội mũ, đeo khẩu khang, rửa tay 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- - Găng vô trùng : 05 đôi 

- Găng khám: 06 đôi 

- Kim lấy thuốc : 05 cái 

- Kim luồn 16 G : 04 chiếc 

- Lưỡi dao mổ : 01 cái 

- Chỉ khâu không tiêu : 02 sợi 

- Bơm tiêm 5ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 10ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 50ml : 02 cái 

- Dây truyền : 02 cái 
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- Gạc N2 : 02 gói 

- Lidocain 2% loại 2ml/ống : 04 ống 

- Iodine 10% lọ 60ml : 0,5 lọ 

- Fentanyl 0,1mg : 01 ống 

- Mũ phẫu thuật : 04 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật : 04 cái 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- - Bộ dụng cụ cấp cứu hô hấp : bóng ambu, mask, ống nội khí quản 

- - Dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn 

2.3 Các chi phí khác 

- - Panh có mấu, không mấu 

- Hộp bông còn 

- Săng lỗ vô trùng 

- Áo mổ 

- Chi phí khấu hao máy siêu âm (5000 ca/5 năm) 

- Bồn hạt đậu inox nhỡ 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi chọc dich 

màng tim, ghi cam kết phẫu thuật 

- Thở oxy, thở máy và hút đàm hút hầu họng nếu đã đặt ống nội khí quản 

- Do huyết áp, đo mạch đảo 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Người bệnhnằm đầu cao 30 – 45 độ để dịch tập trung xuống dưới 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnhhoặc người đại diện hợp pháp 

- Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng ( nếu có). 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện Kỹ thuật 

Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ, trải xăng, gây tê tại chỗ . 

- Xác định vị trí chọc. Vị trí chọc dưới mũi ức 0,5 – 1cm, lệch sang trái 0,5 cm đối với 

Người bệnh gầy và 1,5 cm đối với Người bệnh béo. 

 Bước 2: Rạch da nhỏ tại vị trí chọc giúp đưa kim vào dễ hơn. 

 Bước 3: chọc qua da : có 2 lựa chọn cho kim chọc dịch màng tim 

- Kim luồn 16G với nòng bên trong hoặc kim lấy thuốc 18 gauge nối với bơm tiêm 20 ml 

(thích hợp hơn với Người bệnhtràn dịch màng tim có ngừng tim) 
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- Kim với nòng bên trong thì đưa kim chậm hơn và khi rút nòng trong ra có dịch chảy ra là 

đó vào tới dịch màng ngoài tim. Nòng bên trong kim có tác dụng tránh tắc kim. 

- Khi chọc với kim nối với bơm tiêm thì có thể đưa kim nhanh hơn, vừa đưa kim vào vừa 

hút , khi nào có dịch vào bơm tiêm là đó vào tới màng ngoài  tim. Nhưng kim nối với bơm 

tiêm thích hợp hơn cho chọc dịch màng tim có ngừng tim. Kim với nòng bên trong có thể 

nối với bơm tiêm khi rút nòng trong ra. 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim nối bơm tiêm, lấy 10 ml lidocain vào trong bơm tiêm, 

đuổi khí và nối với kim chọc. 

- Lidocain được sử dụng giúp Người bệnhdễ chịu hơn nhưng có thể bỏ qua trong trường 

hợp chọc dịch màng tim cấp cứu có ngừng tim. 

- Gây tê từng lớp, vừa đưa kim vùa hút cho đến khi vào tới khoang  màng ngoài tim 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim có nòng bên trong, đưa kim đi từ từ và rút nòng bên 

trong ra 2 – 5 giây mỗi khi kim chọc vào sâu thêm 0,5 – 1 cm để kiểm tra có dịch chảy ra 

chưa. 

- Tay không thuận cầm kim và để đầu kim vào vị trí da đó rạch, tay còn lại cầm bơm tiêm 

hoặc nòng trong kim tựy vào phương pháp lựa chọn. 

- Đưa kim một góc 450 với mặt da và hướng lên vai trái (khớp cùng vai) 

- Đưa kim từ từ cho đến khi đầu kim đi qua xương sườn. 

Bước 4: Khi đi qua xương sườn, hạ kim 150 so với mặt da, đưa kim từ từ vào khoang 

màng ngoài tim. Khi kim vào tới màng ngoài tim sẽ thấy cảm giác hẫng tay, nhưng để 

chắc chắn đó chọc vào khoang màng ngoài tim khi thấy dịch chảy ra qua kim. 

- Để đặt dẫn lưu màng ngoài tim thì một nòng dẫn có thể đưa qua kim vào trong màng ngoài 

tim. 

- Rút bỏ kim ra khỏi guidewire, nong đường vào băng nong 6 – 8 French. 

- Rút bỏ nong, đưa catheter dẫn lưu qua nòng dẫn vào trong màng ngoài tim. Rút bỏ nòng dẫn 

- Nối đầu catheter với đầu ba chạc 

- Khâu catheter vào da và phủ gạc vô khuẩn 

Bước 5: Dẫn lưu dịch 

- Có thể thay bơm tiêm 20 ml bằng 50 ml để hút dịch, cung lượng tim sẽ được cải thiện khi 

hút ra 50 ml. 

- Nối với hệ thống dẫn lưu, dẫn lưu dịch màng tim 

- Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: vi sinh vật, sinh hóa, tế bào… 

VI. THEO DÕI 

- Lưu ý khi làm thủ thuật: 

+ Lắp monitoring theo dõi điện tim trong suốt quá trình làm thủ thuật, khi kim vào tới 

màng ngoài tim trên điện tim xuất hiện ST chênh lên hoặc xuất hiện ngoại tâm thu. 

+ Khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm, dung dịch muối trong xylanh được 

dùng như là chất cản quang để xác định chắc chắn vị trí kim đó vào màng ngoài tim. 
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+ Trong hầu hết các trường hợp, cho phép lưu ống dẫn lưu màng ngoài tim khoảng 24 

tới 48 giờ. 

- Theo dõi số lượng và màu sắc dịch ra: tùy thuộc vào tình trạng dịch ban đầu, theo dõi để 

phát hiện sớm biến chứng tắc dẫn lưu, tràn máu khoang màng ngoài tim 

- Siêu âm hàng ngày để đánh giá số lượng dịch màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc thủng buồng tim, nhịp nhanh thất hoặc nhịp chậm, rách mạch máu cần phải phẫu 

thuật, chảy máu khoang màng ngoài tim, rách động mạch vành, phù phổi cấp, ngừng tim 

- Tràn khí màng phổi cần phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi 

- Tắc dẫn lưu: Khi dẫn lưu lâu hơn, catheter có thể được giữ tránh tắc bằng 3 cách sau: 

+ Hút dẫn lưu liên tục 

+ Bơm rửa catheter mỗi 1 – 2 giờ. 

+  Bơm vào nòng catheter  urokinase và mở catheter mỗi 2 – 4 giờ và mở trong  1 giờ. 

- Nhiễm khuẩn: bổ sung thêm thuốc kháng sinh 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: nếu chảy máu trong ổ bụng do tổn thương các tạng 

ngay lập tức mời phẫu thuật viên hội chẩn để mổ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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4. In: The Washington Manual of Critical Care (Editors: Kollef M. and Isakow W.), 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 

  

http://www.uptodate.com/


 

245 

 

02.77. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI  VỚI ĐIỆN CỰC  

TRONG BUỒNG TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Tạo nhịp tạm thời nhằm điều trị, dự phòng các rối loạn nhịp chậm và một số rối loạn nhịp 

nhanh.  

II. CHỈ ĐỊNH  

1. Nhịp chậm trong nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp  

- Hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp II, III ở NMCT trước vách.  

- Block hai phân nhánh mới xuất hiện.  

- Block nhánh luân phiên.  

- Block nhánh mới xuất hiện ở NMCT trước vách.  

- Block nhĩ thất các mức độ mà tần số thất chậm có triệu chứng.  

2. Nhịp chậm không có NMCT cấp  

- Các trường hợp suy nút xoang, block nhĩ thất cấp II, III có triệu chứng trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp III có QRS giãn rộng hoặc tần số thất < 50 ck/ph.  

3. Dự phòng nhịp chậm  

- Thông tim hoặc sinh thiết cơ tim ở người bệnh có block nhánh trái.  

- Sốc điện chuyển nhịp ở người bệnh mới xuất hiện hội chứng suy nút xoang.  

- Block nhĩ thất hoặc block nhánh ở người bệnh viêm nội tâm mạc cấp.  

- Trước khi mổ người bệnh block 2 phân nhánh có tiền sử ngất.  

- Điều trị bằng thuốc làm nhịp tim chậm nhiều hơn.  

4. Trong điều trị một số rối loạn nhịp nhanh  

- Cắt cơn nhịp nhanh thất hay nhịp nhanh trên thất tái phát nhiều lần.  

- Ngăn ngừa các rối loạn nhịp thất do nhịp chậm gây nên bao gồm cả xoắn đỉnh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Không có chống chỉ định.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời.  

- Introducer.  
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- Dây điện cực kèm dây cáp nối với máy tạo nhịp.  

- Kim chọc mạch, kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900,...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch,...  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê và chọc mạch theo phương pháp Seldinger. Vị trí chọc mạch trong đặt máy tạo 

nhịp tạm thời có thể là: tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh trong hay tĩnh mạch đùi.  

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch, đặt Introducer.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

- Tìm ngưỡng tạo nhịp. Đặt các thông số cho máy tạo nhịp.  

- Cố định dây điện cực.  

- Sát trùng lại và băng kín vị trí đặt.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông: ép mạch tại vị trí chọc 5-

10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

-  Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  
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- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

-  Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra. Vì vậy, phải thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo; chuyển vị 

trí khác hoặc dùng thuốc chống loạn nhịp hay sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch Việt 

Nam năm 2010. 
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02.78. ĐẶT FILTER LỌC MÁU TĨNH MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Huyết khối tĩnh mạch (TM) sâu chi dưới có thể lan rộng tới tĩnh mạch chậu và cao hơn. 

Một biến chứng rất nguy hiểm của huyết khối tĩnh mạch đó là tắc động mạch phổi làm tăng 

nguy cơ tử vong. Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đòi hỏi phải điều trị thuốc chống đông 

kháng vitamin K đường  uống kéo dài, tuy nhiên có tới 33% số người bệnh huyết khối tĩnh 

mạch sâu chi dưới vẫn gây tắc động mạch phổi thứ phát mặc dù đã được dùng chống đông 

đủ liều, hơn nữa khi dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu đặc biệt ở nhóm 

nguy cơ cao. Biện pháp đặt Filter tĩnh mạch chủ giúp dự phòng tắc động mạch phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc nhồi máu phổi nhưng có chống chỉ 

định dùng thuốc chống đông: xuất huyết não, phẫu thuật lớn, phẫu thuật thần kinh, xuất 

huyết tiêu hóa. 

- Người bệnh thất bại với biện pháp dùng thuốc chống đông: Bênh nhân dùng đủ liều chất 

chống đông nhưng xuất hiện triệu chứng huyết khối mới huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới 

hoặc nhồi máu phổi. 

- Huyết khối tĩnh mạch chậu đùi , tĩnh mạch chủ dưới di động. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp tắc TM chủ dưới do huyết khối, do bị xâm lấn, chèn ép 

- Thiểu sản, bất sản TM chủ dưới 

- TM chủ dưới có đường kính > 40mm 

- TM cảnh trong, TM dưới đòn, TM đùi bị tắc hoặc 

- Tổ chức phần mềm quanh các TM này đang bị viêm nhiễm 

- Xuất huyết giảm tiểu cầu 

- Hemophilia 

- Thiểu yếu tố đông máu 

- Nhiễm khuẩn huyết 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can 

thiệp 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi điện 

tim, monitor theo dõi áp lực). 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, iodine, lidocaine). 
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- Catheter pigtail chụp tĩnh mạch chủ. 

- Bộ Filter tĩnh mạch chủ. 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về phương pháp đặt filter tĩnh mạch chủ, các tai biến, nguy cơ và rủi ro 

trong thủ thuật. 

- Ký cam đoan trước thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn vị trí đường vào tĩnh mạch: thường dùng từ đường tĩnh mạch dưới đòn bên phải 

hoặc đường tĩnh mạch đùi đối bên với tĩnh mạch có huyết khối tĩnh mạch sâu. 

- Mở đường vào tĩnh mạch (kỹ thuật Seldinger). 

- Chụp tĩnh mạch chủ xác định vị trí tĩnh mạch thận hai bên: đưa pigtail catheter vào tĩnh 

mạch chủ vị trí xuất phát tĩnh mạch thận hai bên, chụp mạch xác định vị trí xuất phát tĩnh 

mạch thận hai bên và đánh giá  đường kính tĩnh mạch chậu. 

- Đặt filter: đưa ống thông đến vị trí cần đặt Filter sau đó đẩy filter đã được thu gọn trong ống 

đến sát đầu ống thông, tại vị trí đã xác định  dưới tĩnh mạch thận; một tay giữ chặt que đẩy, 

một tay kéo ống thông về làm filter trồi ra và tự nở ra và cố định vào thành tĩnh mạch chủ. 

- Tháo dụng cụ, khâu vị trí đường vào tĩnh mạch 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng: 

+ Liên quan chọc tĩnh mạch dưới đòn gây tràn khí màng phổi; chảy máu trong; chọc vào 

động mạch… 

+ Filter bị di lệch: có thể dùng snare kéo chỉnh lại dưới khống chế của ống thông. 

+  Filter bị gãy (thường xuất hiện muộn) gây thủng, tách thành   tĩnh mạch. 

+ Co thắt tĩnh mạch chủ (rất ít gặp) 

+ Biến chứng tắc mạch… 

- Theo dõi các chức năng sống còn. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt filter tĩnh mạch chủ như dị ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh mạch... 
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02.79. ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG CAN THIỆP  

NỘI MẠCH MÁU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trong quá trình can thiệp khi nong bóng, hút huyết khối, dụng cụ khoan cắt mảng xơ vữa 

... có thể làm bong các mảng vữa xơ, huyết khối theo dòng  máu đến làm tắc mạch phần 

xa, trong can thiệp động mạch cảnh các mảng vữa xơ có thể gây nhồi máu não, can thiệp 

cầu nối chủ vành có thể gây tắc đoạn xa dẫn đến nhối máu cơ tim, dòng chảy mạch vành 

chậm. Động mạch chi dưới đoạn xa tắc có thể gây ra hoại tử đoạn xa. 

- Thiết bị bảo vệ động mạch đoạn xa được sử dụng để lọc lại các huyết khối, mảng vữa xơ, 

bị bong ra trong khi can thiệp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi can thiệp các động mạch chi dưới có tổn thương calci hóa nặng 

- Can thiệp cầu nối tĩnh mạch cầu nối động mạch chủ vành. 

- Can thiệp động mạch cảnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có nhiễm trùng nặng 

IV. CHUẨN BỊ. 

1. Người thực hiện 

- 02 Bác sỹ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

- 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi điện 

tim, monitor theo dõi áp lực) 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn, bơm 5ml-10ml-20ml, dụng cụ ba chạc 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ   

(Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật ( Heparin, iodine) 

- Dụng cụ chụp mạch(catheter, guide wire) 

- Ống thông can thiệp (guiding) 

- Thiết bị lọc (filter)  
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3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về thủ thuật, các tai biến, nguy cơ và rủi ro trong thủ thuật. 

- Đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết thực hiện thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH. 

1. Sát khuẩn vị trí đường vào động mạch. 

2. Thiết lập đường vào động mạch (kỹ thuật Seldinger): động mạch quay hoặc động mạch 

đùi 

3. Chụp động mạch vành xác định tổn thương, lên kế hoạch can thiệp và vị trí đặt thiết bị 

lọc. 

4. Đặt guilding can thiệp vào động mạch cần can thiệp. 

5. Đưa guide wire qua tổn thương. 

6. Đưa Filter qua phía xa vùng tổn thương , mở Filter để có thể hứng được các mảnh vụn 

bong ra trong quá trình can thiệp động mạch. 

7. Thực hiện các thủ thuật nong bong, khoan cắt mảng vữa xơ, đặt stent. 

8. Sau khi kết thúc các thủ thuật can thiệp, thu Filter lại và rút ra khỏi guilding can thiệp. 

9. Tháo dụng cụ , băng ép vị trí đường vào động mạch. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn trong quá trình thực hiện thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng.. 

- Không lọc được hết các mảng xơ vưa, huyết khối .. gây tắc mạch đoạn xa. 

- Biến chứng tại vị trí đường vào động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động 

tĩnh mạch... 
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02.80. ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp đặt stent ống động mạch được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình 

trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và ống động mạch bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 
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- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành đặt stent ống động mạch 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 
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- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 
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- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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02.81. ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bóng đối xung động mạch chủ - IABP (Intra Aortic Balloon Counterpulsation) là một 

thiết bị dùng để hỗ tuần hoàn. Bóng được đưa qua đường động mạch đùi vào động mạch chủ 

(ĐMC), đến vị trí động mạch chủ xuống từ chỗ chia động mạch dưới đòn trái đến suốt chiều 

dài của động mạch chủ xuống. Một thiết bị đồng bộ hóa với chu chuyển tim sẽ bơm căng 

bóng trong thì tâm trương và làm xẹp bóng trong thì tâm thu. Vì trong thời kỳ tâm thu, bóng 

được làm xẹp nhanh nên tạo một khoảng âm tính nhanh trong lòng ĐMC xuống, làm giảm 

trở kháng hậu gánh, giúp tim (đang trong tình trạng bơm kém) có thể bơm máu dễ hơn. IABP 

có tác dụng cải thiện  tưới máu mạch vành, tăng cung lượng tim, đồng thời giảm hậu gánh 

và giảm công cơ tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hỗ trợ huyết động trong phòng tim mạch can thiệp trong trường hợp người bệnh nặng, huyết 

động không ổn định hoặc cần can thiệp nguy  cơ cao (thân chung động mạch vành trái) 

- Hỗ trợ huyết động trước, trong, và sau phẫu thuật tim trường hợp huyết động không ổn định 

- Sốc tim 

- Người bệnh cần cai máy tim phổi nhân tạo 

- Suy tim mất bù 

- Hở van hai lá cấp do rách van tim 

- Biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim 

- Can thiệp mạch vành qua da thất bại, rối loạn huyết động 

- Người bệnh chờ ghép tim… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hở van động mạch chủ nặng 

- Phình động mạch chủ 

- Tách thành động mạch chủ 

- Hẹp eo động mạch chủ 

- Bệnh động mạch chi dưới hoặc tình trạng thiếu máu chi từ trước 

- Huyết khối ở động mạch đùi, động mạch chậu, động mạch chủ 

- Nhiễm khuẩn hoặc tổn thương vùng da sẽ chọc thăm dò mạch máu… 

Thận trọng 

- Rối loạn đông máu: Trước thủ thuật, cần điều chỉnh các rối loạn về số lượng, chức năng 

tiểu cầu, cũng như nồng độ các yếu tố đông máu 

- Tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân đang tiến triển 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch, 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên thành thạo về cách lắp 

đặt và sử dụng hệ thống máy bóng đối xung động mạch chủ. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích đầy đủ về thủ thuật và ký cam kết làm thủ thuật. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Nếu chỉ cần mở đường vào động mạch đùi, dùng sheath 

5F hoặc 6F. Nếu lưu sheath sau khi đặt bóng, dùng sheath 8F. 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ đặt bóng ngược dòng động mạch chủ (hình1) 

+ Máy bơm bóng ngược dòng động mạch chủ. Cần kiểm tra tình trạng máy, lượng khí 

helium,… trước khi sử dụng 

+ Bóng bơm. Bóng gồm các cỡ 34, 40, 50 cc. Người bệnh cao dưới 1m70 dùng bóng cỡ 

34, người bệnh 1m70-1m80 dùng bóng cỡ 40. Người bệnh cao trên 1m80 dùng bóng cỡ 

50. 

+ Bơm rửa sheath. Sheath đi kèm bộ dụng cụ là sheath cỡ 7.5 F 

+ Nước muối sinh lý có pha hepari 

  

 

Hình1. Hình ảnh hệ thống IABP (bên trái) và sơ đồ vị trí của bóng trong ĐMC xuống 

- Xy-lanh lấy khí máu động mạch, để làm xét nghiệm nếu cần thiết 

- Kim chỉ khâu để cố định catheter 

- Bộ thiết bị dùng để theo dõi áp lực động mạch liên tục 

- Băng vô khuẩn 

4. Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.  
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi (trái hoặc phải) 

- Đặt sheath mạch đùi (8F) nếu người bệnh béo phì, người bệnh có tiền sử can thiệp mạch 

máu gây sẹo ở mạch đùi. Sử dụng sheath đi kèm bóng (7.5F) trong các trường hợp khác. 

- Chuẩn bị bóng bơm động mạch chủ: dùng bơm để hút áp âm tính bóng, bơm rửa bóng với 

dung dịch nước muối sinh lý có pha heparin. 

- Kết nối đường áp lực với sheath của bóng. Tiến hành đuổi khí,  cân bằng áp lực, tương tự 

như khi thiết lập đường theo dõi áp lực thông thường. 

- Chuẩn bị sẵn dây nối khí helium với bóng. 

- Luồn guidewire của bóng động mạch chủ qua sheath. 

- Luồn bóng vào guidewire và đẩy bóng tới vị trí thích hợp: đầu trên của bóng nằm thấp hơn 

quai động mạch chủ 1-2cm, đầu dưới của bóng nằm trên chỗ chia động mạch thận. 

- Rút guidewire, kết nối bóng với hệ thống máy bơm, khởi động máy để đánh giá hoạt động 

của bóng, chụp lại hình ảnh hoạt động trong vòng 2-3 chu kì của bóng. 

- Cài đặt chế độ hoạt động của máy bơm 

- Tiêm heparin cho người bệnh (2000 đơn vị) 

- Khâu cố định bóng và sheath. Băng vô khuẩn vùng chọc mạch 

- Nếu đặt bóng ngược dòng động mạch chủ tại giường bệnh, cần chụp XQ để kiểm tra bóng 

đã nằm đúng vị trí chưa. 

VI. THEO DÕI VÀ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG 

MẠCH CHỦ 

- Thường xuyên đánh giá người bệnh còn cần sử dụng bóng ngược dòng động mạch chủ 

không 

- Theo dõi màn hình của máy, đánh giá hình dạng sóng để đảm bảo bóng vận hành đúng 

(không bơm và xẹp sớm quá hay muộn quá) và đạt hiệu quả tối ưu. 

- Lựa chọn yếu tố kích hoạt bóng (trigger) là điện tâm đồ hay huyết áp động mạch tùy theo 

từng người bệnh 

- Duy trì heparin cho người bệnh trong thời gian lưu bóng 

- Kiểm tra hàng ngày tình trạng tưới máu chi đoạn thấp. Theo dõi mạch, nhiệt độ, màu sắc 

da của chi 

- Theo dõi các dấu hiệu bóng rách hay vỡ: chảy máu hoặc rò khí qua catheter, hình dạng 

sóng thay đổi trên màn hình theo dõi 

- Lưu ý người bệnh nằm thẳng, không co chân 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Đặt bóng không đúng vị trí: điều chỉnh lại vị trí bóng. 
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- Vỡ bóng: nếu thấy máu trong đường bơm khí là dấu hiệu vỡ bóng. Cần rút bóng ngay lập 

tức. 

- Tắc mạch do khí: có thể gây thiếu máu đoạn xa 

- Nhiễm khuẩn vùng da chọc mạch. Cần rút catheter và sử dụng vị trí chọc mạch khác, nếu 

vẫn cần đặt bóng 

- Viêm mủ mạch máu do huyết khối. Thường  cần phải phẫu thuật dẫn lưu mủ và cho kháng 

sinh đường tĩnh mạch 

- Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter: cần rút catheter ra và cho kháng sinh đường 

tĩnh mạch 

- Huyết khối tĩnh mạch: có thể gặp nghẽn mạch thoáng qua (khoảng 10% người bệnh). Xử 

trí: rút catheter động mạch 

- Thiếu máu chi. Xử trí: rút bóng, kiểm tra lại mạch đoạn xa 

- Chảy máu: do tuột chỗ kết nối hoặc kết nối không đủ chặt. Luôn kiểm tra các khớp nối (do 

áp lực động mạch rất lớn, chỉ một chỗ kết nối không đủ chặt cũng có thể gây mất máu 

nặng). 

- Chảy máu và hình thành khối máu tụ ở chỗ chọc: ép cầm máu, khâu cầm máu vết chọc 

nếu cần thiết 

- Bóng động mạch chủ không hoạt động: kiểm tra hệ thống máy, rút  bóng nếu cần. 

- Suy thận do tắc động mạch thận hoặc tụt áp 

VIII. RÚT BÓNG NGƯỢC DÒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 

1. Chỉ định rút bóng ngược dòng động mạch chủ 

- Khi người bệnh ổn định về huyết động. Trước khi rút bóng có thể chuyển từ chế độ hỗ trợ 

1:1 sang 1:2 hoặc 1:3 để đánh giá người bệnh 

- Tình trạng suy thận tiến triển 

- Bóng ngược dòng động mạch chủ không giúp cải thiện tình trạng tưới máu cho người bệnh 

- Bóng bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. 

2. Các bước rút bóng ngược dòng động mạch chủ 

- Đảm bảo chắc chắn có chỉ định rút bóng 

- Đảm bảo rằng có thể đặt được đường tĩnh mạch hoặc động mạch nếu cần thiết 

- Sẵn sàng bộ dụng cụ gồm kéo, dao, băng, gạc 

- Tắt máy bơm bóng 

- Làm xẹp bóng bằng cách hút hết khí từ bên trong ra 

- Cắt chỉ cố định 

- Kéo bóng ra đến khi nhìn thấy bóng nằm trong sheath 

- Rút bóng và sheath ra cùng lúc 
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- Cần đảm bảo bóng được rút ra nguyên vẹn 

- Ép cầm máu phía trên và phía dưới điểm chọc mạch. Sau khi ép, đặt cuộn băng ép (có thể 

dùng túi cát) lên trên chỗ chọc mạch 

- Người bệnh cần nằm tại giường, duỗi thẳng chân, trong tối thiểu 6 giờ 

- Kiểm tra vết chọc, kiểm tra mạch chi để đảm bảo vẫn tưới máu tốt 

- Đánh giá lại vết chọc và tưới máu chi đoạn xa trong 24 giờ 

- Nếu vẫn còn chảy máu sau băng ép, có thể cần phẫu thuật để cầm máu 
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02.82. ĐẶT STENT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) rất đa dạng, trong đó tách thành động mạch chủ, phình 

động mạch chủ là bệnh lý hay gặp nhất. Phương pháp phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ 

nhân tạo điều trị bệnh lý động mạch chủ là một phẫu thuật lớn, triệt để, tuy nhiên, nguy cơ 

tử vong cao nhất là đoạn ĐMC xuống. Kỹ thuật đặt Stent Graft điều trị bệnh lý động mạch 

chủ là một thủ thuật ít xâm lấn hơn, nguy cơ tử vong thấp hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phình động mạch chủ (ĐMC) ngực với đường kính trên 5,5 mm hoặc tiến triển nhanh trên 

5mm trong vong 1 năm và/hoặc có biến chứng  tách thành động mạch chủ. 

- Tách thành động mạch chủ type B cấp (đường vào từ động mạch chủ xuống, trong vòng 2 

tuần) có biến chứng bao gồm: vỡ động mạch chủ vào khoang màng phổi, khoang màng 

ngoài tim, thiếu máu các tạng, giãn lớn động mạch chủ, đau ngực không khống chế được 

hoặc tăng huyết áp nặng không khống chế được... 

- Phình động mạch chủ bụng (AAA) dưới động mạch thận: đường kính > 5,5 mm; hoặc tiến 

triển nhanh trên 5 mm/năm; hoặc có biến chứng gây tách thành, dọa vỡ… 

- Giả phình (Pseudo Aneurysm) động mạch chủ sau chấn thương hay do nguyên nhân nhiễm 

khuẩn… 

- Hình thái giải phẫu phù hợp cho việc đặt được stent graft: vị trí chỗ  lành (vùng ĐMC chỗ 

tiếp giáp với vị trí tổn thương) phải đủ dài > 2 cm và ổn định, không bị tổn thương để có 

thể gắn đầu stent graft vào đó. Đối với động mạch chủ ngực, khoảng cách từ chỗ tổn 

thương đến sau chỗ xuất phát từ động mạch dưới đòn trái là trên 2cm. Đối với phình ĐMC 

bụng, cổ túi phình (tính từ điểm đầu của chỗ phình tới dưới xuất phát động mạch thận thấp 

nhất)  > 1,5 cm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tách thành ĐMC type A. 

- Phình ĐMC lên. 

- Bệnh lý ĐMC đoạn quai chưa được phẫu thuật gom các nhánh động mạch cảnh. 

- Vùng bệnh lý quá gần các nhánh động mạch trọng yếu mà không có phương án khắc phục 

trước. 

- Người bệnh có bệnh mạch máu làm cản trở đường vào (bệnh mạch  đùi – chậu…). 

- Nhiễm trùng chưa kiểm soát được. 

- Bệnh lý rối loạn đông máu…. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 - 03 bác sỹ tim mạch can thiệp đã được đào tạo kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ. 

- 01 bác sỹ phẫu thuật mạch máu (nếu có yêu cầu). 

- 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên gây mê. 
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- 02 điều dưỡng viên và 01 kỹ thuật viên phòng can thiệp tim mạch đã được đào tạo về kỹ 

thuật. 

2. Phương tiện 

- Chuẩn bị bàn để dụng cụ: áo phẫu thuật, bộ bát vô khuẩn, găng, bơm kim tiêm các loại 

5ml, 10 ml, 20 ml, gạc vô khuẩn... 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (điện cực, máy tạo nhịp) tạm thời. 

- Dụng cụ thiết lập đường vào động mạch đùi, động mạch quay và tĩnh mạch đùi: 01 sheath 

mạch quay 6F; 02 sheath mạch đùi 6F; 01 bộ sheath mạch đùi 12F. 

- Ống thông pigtail: 2 (một marker pigtail có đánh dấu; 01 pigtail thường) 

- Guidewire siêu cứng 0,038‟‟ (super stiff wire): 01 – 02 chiếc. 

- Guidewire 0,035 hoặc 0,038‟‟ loại chẩn đoán: 3 cái, trong đó: 01 wire ngậm nước; 01 wire 

dài 150cm; 01 wire dài 260cm. 

- Bộ Stent graft động mạch chủ, có kèm theo stent nối dài hay không tùy trường hợp. 

- Bóng nong Stent graft động mạch chủ: 01 

- Dụng cụ đóng động mạch sau can thiệp (Perclose): 02 – 04 bộ dụng cụ. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Tham vấn bác sỹ chẩn đoán hình ảnh; bác sỹ phẫu thuật tim mạch. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn các vị trí đường vào: động mạch đùi cả 2 bên, động mạch quay trái. 

- Kỹ thuật tạo đường vào từ động mạch đùi để đưa stent graft lên: 

+ Mở đường vào động mạch đùi bằng phẫu thuật: Nếu đặt stent graft ĐMC ngực chỉ cần mở 

động mạch đùi 1 bên; nếu là đặt stent graft  ĐMC bụng, cần mở đường vào động mạch đùi 

cả 2 bên. Được thực  hiện bởi bác sỹ phẫu thuật mạch máu. 

+ Đóng mạch đùi bằng dụng cụ Perclose (dụng cụ khâu mạch không phải bộc lộ) thì sẽ rạch 

một vết nhỏ và đặt sẵn từ 2 -3 dụng cụ Perclose chờ cho mỗi vị trí đường vào mạch máu 

theo thủ thuật như trên. Sau  khi hoàn tất quy trình đặt stent graft thì sẽ thắt chỉ của dụng 

cụ perclose để khâu lại. 

- Chụp động mạch chủ: tùy vị trí tổn thương mà đưa pigtail đến vị trí xác định để chụp. Với 

ĐMC ngực thì đưa pigtail lên ĐMC lên và chụp  động mạch chủ xác định vị trí tổn thương. 

Với ĐMC bụng, chỉ cần đưa pigtail lên ĐMC ngực chụp xác định vị trí tổn thương và 2 

nhánh động mạch đùi. 

- Sau chụp xong cần xác định vị trí: tách, phình, đo kích thước, xác định vị trí đường vào 

của tách thành hoặc khối giả phình; xác định các  nhánh liên quan (động mạch nuôi não; 

động mạch nuôi các tạng; động mạch thận 2 bên; động mạch đùi 2 bên để tìm đường vào). 
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- Đưa wire siêu cứng tới gốc động mạch chủ. 

- Đưa stent graft ở trạng thái đã được thu gọn trong ống thông (đường kính từ 16 – 26F) qua 

đường động mạch đùi đến vị trí ĐMC lành nhất trước chỗ bắt đầu tách/phình ĐMC cần 

can thiệp ít nhất 20 mm 

- Chụp bằng thuốc cản quang với một ống thông pigtail, để xác định chính xác vị trị đã đánh 

dấu của stent graft thỏa mãn vị trí cần đặt. 

- Quy trình thả stent graft: đặt stent bằng cách rút dần vỏ ngoài của ống stent graft để stent 

tự nở và áp vào thành ĐMC. Để chính xác vị trí cần cố định, thường chỉ làm nở 2 đoạn 

đầu của stent graft (xoay mở dần), chụp kiểm tra chỉnh lại vị trí cho phù hợp, sau đó giải 

phóng toàn bộ stent. 

- Chụp kiểm tra bằng thuốc cản quang, nếu có đoạn stent graft chưa nở hết hoặc còn rỏ rỉ 

bên thành, có thể dùng bóng nong cho nở sát thành. 

- Tháo dụng cụ, khâu vị trí động mạch bộc lộ (ngoại khoa) hoặc thắt chỉ với dụng cụ perclose 

đã để chờ sẵn từ trước thủ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.1. Quy trình đặt stent graft để điều trị bệnh phình ĐMC bụng (đầu tiên thả nhánh 

chính ĐMC và chân bên động mạch chậu phải (hình trái), sau đó thả chân bên động mạch 

chậu trái (hình phải). 

 

Hình 14.2. Hình ảnh stent graft ĐMC ngực (trái) và sơ đồ đặt stent graft ĐMC ngực (phải) 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Theo dõi trong thủ thuật: các chức năng sống còn; các biến chứng có thể xảy ra liên quan 

thủ thuật, gây mê, dị ứng thuốc cản quang, chảy máu… để xử trí kịp thời 

- Theo dõi sau thủ thuật: 

+ Theo dõi các chức năng sống còn sau đặt Stent Graft động mạch chủ. 

+ Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt Stent Graft động mạch chủ như tai biến 

mạch não, tràn dịch màng ngoài tim, liệt tủy sống, vỡ động mạch chủ. 

+ Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ ĐMC gây tử vong cấp: cần chú ý cẩn trọng khi thao tác các thủ thuật, tránh thô bạo. 

Cần có bác sỹ ngoại khoa tim mạch khống chế. 

- Stent graft chèn vào các nhánh động mạch trọng yếu nuôi não và các tạng: cần đo và xác 

định chính xác trước khi đặt stent. 

- Di lệch stent graft: gây tắc các mạch trọng yếu thì cần phẫu thuật cấp. 

- Liệt tủy sống: biến chứng gặp từ 1-3% số người bệnh được đặt stent graft ĐMC ngực, trên 

đoạn dài, thường xuất hiện sau 1-3 ngày. Nếu  xảy ra cần dẫn lưu dịch não tủy, duy trì 

huyết áp cao, cho corticoid liều cao tối đa. 

- Các biến chứng liên quan đến gây mê, dị ứng thuốc cản quang… 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí bộc lộ mạch và khâu mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm 

trùng… 

- Các biến chứng khác: sốt (hội chứng sau stent graft); nhiễm trùng… 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Blankensteijn J D, de Jong S E, Prinssen M, et al. Dutch Randomized Endovascular 

Aneurysm Management (DREAM) Trial Group. Two-year outcomes after conventional 

or endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med. 2005;352:2398–

2405. 

2. Katzen B T, MacLean A A. Complications of endovascular repair of abdominal aortic 

aneurysms: a review. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006;29:935–946. 

3. Liaw J V, Clark M, Gibbs R, Jenkins M, Cheshire N, Hamady M. Update: complications 

and management of infrarenal EVAR. Eur J Radiol. 2008 July 8 (Epub ahead of print). 

  



 

266 

 

02.83. ĐẶT STENT HẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định nong 

và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành đặt Stent động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. Rút bóng 

nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian bơm 

bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo lại chênh 

áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không còn chênh áp 

qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 
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+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft 

(type B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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02.84. ĐẶT COIL BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ lệ 

xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích thước 

của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng 

nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. Một 

biến chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn đến  tử 

vong. Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường hợp 

còn ống động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và ngoài 

tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là shunt 

2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc shunt 

qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 
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- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, 

Minnesota), cấu tạo bởi các sợi nitinol 0.014 inch đan thành lưới có hình ống có vành 

rộng ở đầu (như hình cái nêm). Chiều dài 7mm, vành rộng hơn thân ống của dụng cụ 

2mm. Dụng cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường kính của 

vành rộng và số nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của dụng cụ là 

16- 4mm. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các cung 

lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của 

đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động 
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mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm tra. 

Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 

- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 

- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

Thủ thuật thành công: 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, 

chủ, động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan 

máu ... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại định 

kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên quan 

đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật 

sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù hoặc 

một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp thì 

cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu hiện 

bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có hướng 

phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động mạch 

phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố 

định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung.  
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02.86. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG SÓNG TẦN SỐ RADIO 

(Thực hiện bằng phương pháp: đường vào qua đường tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, tĩnh 

mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh) 

I.  ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ điển hình, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất,  bằng 

sóng Radio frequency (RF) là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt 

mà các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu 

quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn nhịp này bằng sóng Radio frequency khoảng 80 

– 90%.  

II.  CHỈ ĐỊNH  

Tất cả các trường hợp nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất có 

hoặc không có bệnh lý tim thực thể.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Rối loạn đông máu.  

2. Nhồi máu cơ tim cấp.  

3. Viêm cơ tim cấp.  

4. Nhiễm khuẩn cấp.  

5. Bệnh nhân quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ, 2 kỹ 

thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ thuật. 01 

kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Introduce 5F, 6F, 7F, 8F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.  

- Dây điện cực chẩn đoán HALO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh được độ cong.  

- Điện cực đốt RF kích cỡ 5F, 6F, 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 4mm hoặc 8mm 

có / không có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt.  

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết.  

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  

- Phòng tim mạch can thiệp đủ rộng, thoáng, bác sĩ và kỹ thuật viên đi lại thuận tiện, xây 

dựng theo quy trình riêng có hệ thống điều hòa không khí, có hệ thống cung cấp ôxy.  

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM.  

- Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm thủ 

thuật.  

3. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim  

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.  

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với: thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ theo 

dõi từ 25 đến 300mm/s. Các tín hiệu thu được có thể mã hóa màu sắc khác nhau. Màn hình 

theo dõi có thể dừng lại được để đo các thông số (ms).  

4. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

- Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  

5. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định điều trị bằng sóng Radio frequency theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ cho 

người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân 

và viết cam kết thủ thuật.  

6. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:  

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh 

mạch cảnh.  

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  
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- Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của tâm nhĩ và 

tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc hoặc bằng điện.  

- Phát hiện cơn nhịp nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ và cơ chế khởi phát cơn.  

- Lập bản đồ xác định vị trí gây cơn nhịp nhanh hay cuồng nhĩ.  

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio ở vị trí đích.  

- Đánh giá kết quả ngay sau khi triệt đốt thành công.  

- Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI  

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị 

tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tôtd, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150–200J (Biphasic) hoặc 200–300J 

(monophasic).  

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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02.87. ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG  TẦN SỐ RADIO SỬ 

DỤNG HỆ THỐNG LẬP BẢN ĐỒ  BA CHIỀU GIẢI PHẪU- ĐIỆN HỌC CÁC 

BUỒNG TIM   

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị rung nhĩ bằng sóng Radio frequency (RF) qua catheter là một phương pháp 

điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt mà các phương pháp điều trị khác như dùng 

thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn 

nhịp này bằng sóng Radio frequency khoảng 60-90 %.   

II. CHỈ ĐỊNH  

 
  

Chỉ định điều trị rung nhĩ bằng sóng RF phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng và quyết 

định của người bệnh. Dựa và tính chất rối loạn nhịp trên lâm sàng để quyết định phương 

pháp điều trị phù hợp như: tần suất, thời gian xuất hiện, triệu chứng của người bệnh, hiệu 

quả của việc dùng thuốc phòng rối loạn nhịp cũng như là khả năng dung nạp với thuốc, các 

bệnh lý tim mạch kèm theo. Nhưng do hiệu quả phòng cơn của thuốc không cao (50-70 %) 

nên điều trị bằng RF vẫn được coi là lựa chọn đầu tiên với những trường hợp đã có rung nhĩ 

cơn hoặc rung nhĩ bền bỉ.   

Do đó, chỉ định của phương pháp triệt đốt rung nhĩ qua catheter cho tất cả các trường 

hợp điều trị nội khoa thất bại (ngoại trừ bệnh lý tim mạch có chỉ định phẫu thuật tim mở thì 

kết hợp phẫu thuật MAZE) trong việc phòng ngừa rung nhĩ tái phát có triệu chứng buồng 

nhĩ trái chưa giãn quá nhiều (< 50 mm).  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Người bệnh suy tim nặng (suy tim độ IV).  

2. Rung nhĩ trên người bệnh mắc bệnh lý van tim có chỉ định phẫu thuật tim hở.   

. 

  

Lựa chọn người bệnh rung nhĩ triệt đốt 
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3. Nhiễm khuẩn cấp.  

4. Rối loạn đông máu.  

5. Huyết khối trong buồng tim.  

6. Tai biến mạch máu não mới.   

7. Nhĩ trái giãn quá nhiều (> 50 mm).  

8. Tuổi quá cao (> 80 tuổi).  

9. Rung nhĩ trên người bệnh có hội chứng suy nút xoang bệnh lý.  

10. Rung nhĩ trên người bệnh có block nhĩ thất tiến triển.  

11. Rung nhĩ trên người bệnh Basedow đang tiến triển.   

12. Người bệnh quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

Kíp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF gồm:  

- 03 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF: 1 bác sĩ chính, 2 bác sĩ trợ giúp.  

- 02 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ thuật.  

- 01 kỹ thuật viên gây mê.   

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

2.1. Phòng chụp mạch kỹ thuật số xóa nền cơ bản   

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, procainamid TM, adenosin 

TM, atropin TM.  

- Thuốc dùng trong gây mê và giảm đau: propofol, fentanin, mydazolam, perfangan, 

morphin,...   

- Thuốc chống đông: heparin và thuốc trung hòa heparin - protamin sulphat.   

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc hai bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm thủ 

thuật.   

2.2. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim   

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm sóng QRS.   

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ theo 

dõi từ 25 đến 300 mm/s.   

2.3. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  
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2.4. Hệ thống máy lập bản đồ nội mạc buồng tim 3 chiều  

Có tính năng định vị 3 chiều lập bản đồ giải phẫu buồng tim kết hợp với bản đồ điện 

học và điện trở trong buồng tim.  

2.5. Máy bơm nước cho điện cực đốt kiểm soát nhiệt  

 Máy bơm có khả năng hoạt động độc lập hoặc tự động kết hợp với máy đốt RF.  

2.6. Dụng cụ và vật tư tiêu hao  

- Dụng cụ mở đường vào mạch máu (Introduce) loại 5F, 6F, 7F, 8F.  

- Dụng cụ mở đường mạch máu loại dài (Long sheath) kích cỡ SL0 để qua vách liên nhĩ.  

- Kim chọc vách liên nhĩ Brocken brough và Mullin guidewide.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 5F, 6F và cáp nối cùng loại.   

- Dây điện cực chẩn đoán LASSO 10 cực bipolar có thể điều chỉnh linh hoạt  từ bên ngoài 

để ghi nhận tín hiệu điện học trong buồng tim, khoảng cách giữa các cực  là 2 mm.   

- Điện cực đốt RF có kiểm soát nhiệt độ kích cỡ 7F một hướng hoặc hai hướng với đầu đốt 

4 mm hoặc 8 mm có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt. Điện cực 

đốt tương thích với hệ thống định vị 3 chiều và có khả năng điều khiển độ cong từ bên 

ngoài.  

- Catheter multi purpose và catheter Amplaser để chụp buồng tim và các tĩnh mạch phổi.   

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dịch gây tê tại chỗ: novocain 2%.  

- Thuốc mê toàn thân: propofol, midazolam, fentanin.  

Bộ kít thử đông máu ACT nhanh.   

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10 ml: 4 chiếc; 5 ml: 5 chiếc.  

- Bơm tiêm cản quang có đầu xoáy cố định: 01 chiếc.   

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết (hệ thống bơm chụp buồng tim tự động).   

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ cho 

người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết.  

- Người bệnh và người nhà viết cam kết thực hiện kỹ thuật can thiệp sau khi được giải thích 

đầy đủ về quy trình kỹ thuật.   

- Người bệnh đã được tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ và nhịn ăn trước khi làm can thiệp ít nhất 6 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án  
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- Trước khi làm thủ thuật, người bệnh phải được nhập viện điều trị nội trú với bệnh án đúng 

quy định điều trị nội trú của Bộ Y tế.  

- Người bệnh có đủ các xét nghiệm cần thiết trước khi can thiệp: xét nghiệm đông máu cơ 

bản, nhóm máu, công thức máu, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu, xét nghiệm HIV, 

HBsAg.  

- Người bệnh được siêu âm tim qua thành ngực đánh giá kích thước và chức năng tim cũng 

như các bệnh tim thực thể.  

- Người bệnh được siêu âm tim qua thực quản trong 48 giờ trước khi làm can thiệp để chắc 

chắn không có huyết khối trong các buồng tim đặc biệt ở nhĩ trái và tiểu nhĩ trái.  

- Người bệnh phải được ghi điện tâm đồ thường quy và Holter điện tâm đồ 24 giờ.  

- Người bệnh được chụp MSCT (ít nhất là 16 dãy) nhĩ trái và tĩnh mạch phổi làm cơ sở để 

dựng hình buồng tim khi can thiệp.  

- Ngừng các thuốc chống rối loạn nhịp ít nhất gấp 2 lần thời gian bán hủy.  

- Ngừng các thuốc chống đông máu như aspirin, kháng vitamin K trước ngày can thiệp 5 

ngày, thay thế bằng heparin trọng lượng phân tử thấp dự phòng huyết khối khi ngừng các 

loại thuốc trên.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Người bệnh nằm yên trên bàn can thiệp được thở oxy hỗ trợ qua mask.   

- Người bệnh được đặt các đường truyền tĩnh mạch ngoại biên để truyền muối, đường, thuốc 

giảm đau và thuốc gây mê.  

- Đặt sond tiểu theo dõi nước tiểu.  

- Dán các điện cực theo dõi.  

- Lắp đặt các điện cực của hệ thống định vị 3 chiều tim.  

- Đường vào tim: đưa các điện cực 5F, 6F vào xoang tĩnh mạch vành, vùng cao nhĩ phải, 

mỏm thất phải, bó His qua tĩnh mạch đùi phải và tĩnh mạch dưới đòn trái.  

- Theo dõi huyết động bằng huyết áp liên tục có xâm nhập qua động mạch quay hoặc động 

mạch đùi.   

- Chọc xuyên vách liên nhĩ bằng kim Brocken brough và đưa dụng cụ mở đường máu loại 

dài từ tĩnh mạch đùi qua vách liên nhĩ sang nhĩ trái.  

- Tiêm heparin tĩnh mạch 100 UI/kg sau đó duy trì 30-50 UI/kg/giờ. Theo dõi ACT mỗi 45 

phút điều chỉnh liều heparin sao cho ACT duy trì 300-400 giây.  

- Đưa các ống thông multi purpose và Amplazer qua ống thông loại dài chụp buồng nhĩ trái 

và các tĩnh mạch phổi bằng thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch.  

- Đưa điện cực Lasso 10 cực và điện cực đốt tương thích với hệ thống máy dựng hình ba 

chiều buồng tim vào nhĩ trái để lập bản đồ nhĩ trái theo quy trình chuyên môn riêng biệt.  

- Thăm dò điện sinh lý tim xác định các vị trí cần triệt đốt trong rung nhĩ.  
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- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio các vị trí đã xác định với mức năng lượng 

từ 25-35 W, nhiệt độ từ 40-500C, điện trở 80-120 Ohm, với hệ thống khu trú nhiệt độ mô 

bằng nước bơm liên tục 15-25 ml/phút.  

- Sau khi triệt đốt thành công, tiến hành thăm dò điện sinh lý tim để đánh giá kết quả sớm.  

- Rút điện cực, rút các ống thông, ngừng thuốc mê, trung hòa heparin bằng protamin sulfat 

nếu cần thiết.  

- Băng ép vô khuẩn cầm máu vị trí chọc mạch 6-8 giờ.  

- Chuyển người bệnh về phòng theo dõi tích cực sau can thiệp 24 giờ.  

VI. THEO DÕI  

- Trong suốt quá trình can thiệp, người bệnh luôn được theo dõi huyết áp xâm nhập liên tục, 

theo dõi điện tâm đồ liên tục, theo dõi SpO2, theo dõi nước tiểu.  

- Theo dõi toàn trạng người bệnh phát hiện sớm biến chứng nếu xảy ra để kịp thời xử trí.  

- Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát trong vòng 24 giờ phát hiện biến chứng, chảy 

máu,...  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Ngừng tim vô tâm thu: ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh.  

2. Rung thất: bình tĩnh sốc điện với liều điện 150-200 J (Biphasic) hoặc 200-300 J 

(monophasic).   

3. Cường phế vị: lập tức nâng hai chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, atropin 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt.  

4. Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng heparin tĩnh mạch 2000-5000 

UI, không để cục máu đông trong lòng introduce (sheath).  

5. Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ.  

6. Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dịch 

màng tim bằng soi X quang và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim. Theo dõi 

sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng 

từng bước, luôn luôn soi X quang kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và 

lòng mạch.  

7. Rò nhĩ trái và thực quản khi đốt RF cần phải đề phòng biến chứng này bằng cách cố định 

điện cực và giảm cường độ đốt ở những vị trí thành sau nhĩ trái tiếp giáp với thực quản. 

Khi xảy ra biến chứng này cần phối hợp với ngoại khoa để mổ cấp cứu.  
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8. Hẹp tĩnh mạch phổi: hiếm xảy ra, phòng tránh biến chứng này bằng cách không đốt RF 

trong tĩnh mạch phổi. Đây là biến chứng muộn nên nếu phát hiện ra tùy mức độ hẹp tĩnh 

mạch phổi có thể can thiệp nong và đặt stent hoặc phẫu thuật tim.  
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02.88. ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH BẰNG LASER NỘI MẠCH  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Laser là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

có nghĩa là "khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích”. Nguyên lý chung của phương 

pháp điều trị nội tĩnh mạch bằng laser là phóng thích một năng lượng vừa đủ vào trong lòng 

tĩnh mạch để phá hủy tĩnh mạch bằng những phản ứng sinh lý không thể đảo ngược.  

- Laser với bước sóng 1064 nm được sử dụng lần đầu tiên để điều trị giãn tĩnh mạch nông 

dưới da vào năm 1989. Nhưng phải đợi đến những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 mới 

có thêm nhiều nghiên cứu của các tác giả như Navarro, Proebstle, Meyers… công bố kết 

quả điều trị suy tĩnh mạch mạn tính bằng laser nội tĩnh mạch, với hiệu quả điều trị lên tới 

97-100%.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính có triệu chứng. Phân loại trên lâm sàng theo phân loại 

CEAP từ C2 đến C6.  

- Có dòng trào ngược tĩnh mạch hiển phát hiện trên siêu âm Doppler.  

- Đáp ứng kém với điều trị nội khoa.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Chống chỉ định tuyệt đối  

- Người bệnh không có khả năng đi lại.  

- Có thai.  

- Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.  

- Dị dạng động tĩnh mạch.  

2. Chống chỉ định tương đối  

- Suy tĩnh mạch sâu chi dưới.  

- Tĩnh mạch bị suy ở quá nông trên da (dưới 5 mm tính từ mặt da).  

- Kích thước tĩnh mạch quá nhỏ (dưới 3 mm) hoặc quá lớn (trên 12 mm).  

- Người bệnh đang điều trị thuốc chống đông hoặc hormon thay thế.  

- Tĩnh mạch quá xoắn vặn, gấp khúc hoặc phình tĩnh mạch từng đoạn.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ trực tiếp làm laser trong đó có 01 bác sĩ chính, 01 bác sĩ trợ giúp. Ngoài ra, còn 

01 kỹ thuật viên làm nhiệm vụ cung cấp dụng cụ, và theo dõi, ghi chép kết quả.  

2. Phương tiện   

- Phòng làm thủ thuật laser: đủ rộng, đủ ánh sáng, sạch sẽ, để có thể đảm bảo được các thủ 

thuật vô trùng.  
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- Máy phát laser nội tĩnh mạch.  

- Máy siêu âm được trang bị đầu dò siêu âm Doppler mạch máu 7,5 MHz.  

- Thuốc: lidocain 2%, nước muối sinh lý. Các thuốc thiết yếu trong cấp cứu.  

- Các dụng cụ:  

+ Catheter, sợi sond phát sóng laser và bộ dây dẫn kèm theo.   

+ Kim chọc dò 19G, 21G.  

+ Introducer và sheath 7Fr/11cm - 8Fr/11cm  Guidewire 0,028 inch - 0,035 inch.   

+ Syringe 20 ml, 10 ml, 5 ml và kim 28G.  

+ Bộ săng trải, toan áo đã tiệt trùng.  

+ Bộ dụng cụ tiểu phẫu để mở mạch máu.  

+ Bao nylon bọc đầu dò siêu âm vô trùng.  

+ Gel siêu âm vô trùng.  

+ Bút chuyên dụng để đánh dấu (mapping) tĩnh mạch.  

3. Người bệnh   

- Người bệnh được chỉ định điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới bằng laser: đã được giải 

thích đầy đủ và ký cam kết làm thủ thuật, được vệ sinh cá nhân sạch sẽ, làm các xét nghiệm 

thiết yếu (đông máu cơ bản, anti HIV, HBsAg…).   

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hồ sơ bệnh án có đủ xét nghiệm cần thiết, kết quả siêu âm Doppler tĩnh mạch, giấy chỉ 

định làm thủ thuật, cam kết của người bệnh.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Người bệnh ở tư thế đứng: dùng siêu âm Doppler lập bản đồ tĩnh mạch bị suy, đánh dấu vị 

trí chọc mạch và các nhánh tĩnh mạch nông cần điều trị kèm theo (nếu có).  

- Người bệnh nằm lên bàn can thiệp: sát trùng và bộc lộ toàn bộ bên chân can thiệp từ bẹn 

tới mắt cá chân. Phủ săng bảo vệ các phần cơ thể còn lại, và vùng bàn chân.   Gây tê tại 

vị trí sẽ chọc mạch bằng lidocain 1% (thường ở vị trí ngang gối, hoặc 1/3 trên cẳng chân).  

- Bọc đầu dò siêu âm bằng bao vô khuẩn, sau đó sử dụng máy siêu âm 2D để hướng dẫn 

chọc tĩnh mạch hiển tại vị trí chọc dò.   

- Luồn guidewire, rút kim chọc dò ra ngoài. Tiếp tục đặt introducer và sheath, sau đó rút 

guidewire.   

- Sau khi rút guidewire, luồn sonde laser qua catheter lên tận điểm nối, khóa sond laser (Luer 

lock).  
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- Kiểm tra vị trí đầu sond ở điểm nối nhờ vào ánh sáng ở đầu sonde và siêu âm, đảm bảo cực 

trên của sond ở vị trí cách điểm nối tĩnh mạch hiển lớn – tĩnh mạch đùi chung khoảng 20 

mm.   

- Đo chiều dài của sond laser từ đầu sonde tới vị trí đã chọc tĩnh mạch. Đây chính là chiều 

dài của đoạn tĩnh mạch cần điều trị. Điều này rất quan trọng vì chiều dài của tĩnh mạch 

quyết định mức năng lượng cần dùng. Theo các nghiên cứu mới nhất, với mỗi một cm tĩnh 

mạch cần dùng mức năng lượng là 60 Joules. Nếu tĩnh mạch có chiều dài là 50 cm, thì mức 

năng lượng tối thiểu phải sử dụng là 3000 J.   

- Dưới hướng dẫn của siêu âm, bơm dung dịch gây tê và làm mát vào xung quanh đoạn tĩnh 

mạch hiển được can thiệp, thường bắt đầu từ vị trí 1/2 giữa đùi, số lượng khoảng 10 ml cho 

mỗi đoạn tĩnh mạch 1 cm. Mục đích là tách rời tĩnh mạch hiển ra khỏi da và các cấu trúc 

dưới cân nhằm bảo vệ mô khỏi nhiệt năng của laser, đồng thời, tĩnh mạch hiển cũng bị ép 

lại, nâng cao hiệu quả của thủ thuật.   

- Thông báo cho người bệnh để chuẩn bị điều trị bằng laser. Đề nghị người bệnh nói ngay 

nếu xuất hiện đau trong quá trình đốt.   

- Sau khi gây tê và trước khi điều trị laser, tất cả mọi người trong phòng can thiệp đều phải 

đeo kính bảo vệ mắt.  

- Kiểm tra vị trí đầu catheter lần cuối. Khởi động chế độ phát laser. Các nghiên cứu mới nhất 

hiện nay đều ủng hộ việc phát tia laser liên tục. Một năng lượng phát 12 W cho phép cung 

cấp 60 J cho mỗi cm tĩnh mạch với vận tốc 2 mm/s.   

- Sond laser được rút đều đặn trên suốt chiều dài của tĩnh mạch, chú ý vào những điểm nhạy 

cảm:  

+ Điểm nối   

+ Những vị trí giãn   

+ Những tĩnh mạch xiên.  

- Kết thúc thủ thuật, đặt một sterile strip vào vị trí chọc mạch.   

- Dùng siêu âm để kiểm tra lại toàn bộ đoạn tĩnh mạch hiển lớn đã điều trị.   

- Đeo tất chun áp lực độ II tới tận đùi, có thể quấn băng chun kèm theo.   

- Thủ thuật phối hợp: có thể làm phẫu thuật Muller (phlebectomy) để rút bỏ các nhánh tĩnh 

mạch nông bị giãn, sau khi đã điều trị laser thân tĩnh mạch hiển lớn.   

VI. THEO DÕI   

- Sau thủ thuật người bệnh có thể tự đứng dậy ngay.  

- Theo dõi tại bệnh phòng khoảng 4 tiếng. Sau đó, có thể cho người bệnh xuất viện trong 

ngày.  
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- Dặn dò người bệnh vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng, gác chân cao khi nghỉ ngơi, không tháo tất 

trong vòng 72 giờ, tránh vận động mạnh trong vòng 5 ngày.   

- Người bệnh có thể dùng thêm thuốc giảm đau, chống viêm, giảm phù nề nếu cần thiết.   

- Người bệnh được khám lại định kỳ sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và hàng năm.  

- Yêu cầu người bệnh chú ý phát hiện và khám lại ngay nếu xuất hiện các triệu chứng sau:  

+ Đau nhiều  

+ Sưng nề, căng chân đột ngột hoặc viêm đỏ dọc vị trí đường đi của tĩnh mạch  

+ Tức ngực, khó thở  

+ Chảy máu, tụ máu tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Huyết khối tĩnh mạch sâu và/hoặc thuyên tắc phổi: nhập viện theo dõi và điều trị chống 

đông.  

2. Viêm tắc tĩnh mạch nông: điều trị giảm viêm, chống đau.   

3. Hoại tử da: kháng viêm, kháng sinh, săn sóc, cắt lọc, cân nhắc ghép da kỳ hai.   

4. Tổn thương thần kinh lân cận: kháng viêm, giảm đau, theo dõi.  

5. Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc mạch: thay băng, băng ép tại chỗ.   
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02.89. ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH  BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG TẦN SỐ RADIO  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới là bệnh phổ biến, chiếm từ 15-25% dân số người lớn nói 

chung và là một trong những nguyên nhân khám bệnh thường gặp nhất trên lâm sàng. Bệnh 

có thể gây ra các biến chứng như giãn tĩnh mạch nông, huyết khối tĩnh mạch, thuyên tắc 

động mạch phổi, loét chi,…làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống, và tăng gánh nặng chi 

phí cho nền y tế.  

- Mục tiêu điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới là loại bỏ dòng trào ngược trong lòng 

các tĩnh mạch bị suy, từ đó giải quyết triệt để về triệu chứng cho người bệnh, mặt khác, còn 

có giá trị thẩm mỹ. Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương pháp can thiệp nhiệt 

nội tĩnh mạch sử dụng sóng có tần số radio hoặc laser đang ngày một phát triển.  

- Nguyên lý chung của phương pháp điều trị nội tĩnh mạch bằng RF là phóng thích một năng 

lượng dưới dạng nhiệt vào trong lòng tĩnh mạch, gây phá hủy lớp nội mạc, co thắt và dày 

các sợi collagen của lớp trung-ngoại mạc, từ đó gây tắc và xơ hóa tĩnh mạch. So sánh với 

các phương pháp phẫu thuật truyền thống, can thiệp nội tĩnh mạch bằng sóng có tần số 

radio ngày càng chứng tỏ được tính an toàn, cũng như hiệu quả về điều trị. Nghiên cứu đa 

quốc gia mới nhất tại 35 trung tâm ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc cho thấy tỷ lệ điều trị RF 

thành công sau 1 tuần là 93%, sau 2 năm là 85%, với 90% người bệnh không còn dòng trào 

ngược trong tĩnh mạch hiển, và 95% người bệnh hài lòng với hiệu quả của phương pháp 

điều trị này sau 2 năm theo dõi.   

II. CHỈ ĐỊNH  

- Suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính có triệu chứng. Phân loại trên lâm sàng theo phân loại 

CEAP từ C2 đến C6.  

- Có dòng trào ngược tĩnh mạch hiển phát hiện trên siêu âm Doppler.  

- Đáp ứng kém với điều trị nội khoa.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Chống chỉ định tuyệt đối  

- Người bệnh không có khả năng đi lại  

- Có thai  

- Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, với tuần hoàn bàng hệ nghèo nàn  

- Dị dạng động tĩnh mạch  

2. Chống chỉ định tương đối  

- Suy tĩnh mạch sâu chi dưới  

- Tĩnh mạch bị suy ở quá nông trên da (dưới 5 mm tính từ mặt da)  Kích thước tĩnh mạch 

quá nhỏ (dưới 3 mm).  
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IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ trực tiếp làm RF trong đó có 01 bác sĩ chính, 01 bác sĩ trợ giúp. Ngoài ra, còn 01 

kỹ thuật viên làm nhiệm vụ cung cấp dụng cụ, và theo dõi, ghi chép kết quả.  

2. Phương tiện   

- Phòng làm thủ thuật RF: đủ rộng, đủ ánh sáng, sạch sẽ, để có thể đảm bảo được các thủ 

thuật vô trùng.  

- Máy phát RF hiệu VNUS closure Fast: đã được cài đặt chế độ phát sóng radio 20 giây/lần, 

với mức năng lượng 120oc.  

- Máy siêu âm được trang bị đầu dò siêu âm Doppler mạch máu 7,5 MHz.  

- Thuốc: lidocain 2%, nước muối sinh lý, các thuốc thiết yếu trong cấp cứu.  

- Dụng cụ cần thiết:   

+ Catheter VNUS phát sóng có tần số radio và bộ dây dẫn kèm theo.   

+ Kim chọc dò 19G, 21G  

+ Introducer và sheath 7Fr/11cm – 8Fr/11cm  Guidewire 0,028 inch – 0,035 inch.   

+ Syringe 20 ml, 10 ml, 5 ml và kim 28G  

+ Bộ săng trải, toan áo đã tiệt trùng  

+ Bộ dụng cụ tiểu phẫu để mở mạch máu  

+ Bao nylon bọc đầu dò siêu âm vô trùng  

+ Gel siêu âm vô trùng  

+ Bút chuyên dụng để đánh dấu (mapping) tĩnh mạch.  

3. Người bệnh   

- Người bệnh được chỉ định điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới bằng RF: đã được giải 

thích đầy đủ và ký cam kết làm thủ thuật, được vệ sinh cá nhân sạch sẽ, làm các xét nghiệm 

thiết yếu (đông máu cơ bản, antiHIV, HBsAg…).   

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hồ sơ bệnh án có đủ xét nghiệm cần thiết, kết quả siêu âm Doppler tĩnh mạch, giấy chỉ 

định làm thủ thuật, cam kết của người bệnh.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Người bệnh ở tư thế đứng: dùng siêu âm Doppler lập bản đồ tĩnh mạch bị suy, đánh dấu vị 

trí chọc mạch và các nhánh tĩnh mạch nông cần điều trị kèm theo (nếu có).  

- Người bệnh nằm lên bàn can thiệp: sát trùng và bộc lộ toàn bộ bên chân can thiệp từ bẹn 

tới mắt cá chân. Phủ săng bảo vệ các phần cơ thể còn lại, và vùng bàn chân.   

- Gây tê tại vị trí sẽ chọc mạch bằng lidocain (thường ở vị trí ngang gối, hoặc 1/3 trên cẳng 

chân).  
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- Bọc đầu dò siêu âm bằng bao vô khuẩn, sau đó sử dụng mode siêu âm 2D để hướng dẫn 

chọc tĩnh mạch hiển tại vị trí chọc dò.   

- Luồn guidewire, rút kim chọc dò ra ngoài. Tiếp tục đặt introducer và sheath, sau đó rút 

guidewire.   

- Bật máy VNUS và nối catheter vào máy. Đánh dấu chiều dài của catheter từ đầu xa của 

catheter tới vị trí đã chọc tĩnh mạch. Luồn catheter dưới hướng dẫn của siêu âm lên vị trí 

cách điểm nối tĩnh mạch hiển lớn – tĩnh mạch đùi chung khoảng 20 mm.  

- Dưới hướng dẫn của siêu âm, bơm dung dịch gây tê và làm mát vào xung quanh đoạn tĩnh 

mạch hiển được can thiệp, thường bắt đầu từ vị trí 1/2 giữa đùi, số lượng khoảng 10 ml cho 

mỗi đoạn tĩnh mạch 1 cm. Mục đích là tách rời tĩnh mạch hiển ra khỏi da và các cấu trúc 

dưới cân nhằm bảo vệ mô khỏi nhiệt năng của catheter, đồng thời, tĩnh mạch hiển cũng bị 

ép lại, nâng cao hiệu quả của thủ thuật.   

- Thông báo cho người bệnh để bắt đầu điều trị RF. Đề nghị người bệnh nói ngay nếu xuất 

hiện đau trong quá trình đốt.   

- Khởi động chế độ phát RFA trên máy VNUS. Kiểm tra vị trí đầu catheter lần cuối. Bấm 

nút phát sóng RF ở đuôi catheter để đốt TM hiển. Phát sóng 2 lần cho đoạn TM hiển đầu 

tiên. Tiếp tục rút dần catheter ra từng đoạn 7 cm để phát sóng và đốt các đoạn còn lại, trong 

khi đè ép đoạn TM vừa đốt xong.   

Rút introduce và sheath để đốt đoạn TM hiển cuối cùng. Sau đó rút hẳn catheter và 

sheath ra ngoài, sát trùng lại vị trí đã chọc mạch.   

- Dùng siêu âm để kiểm tra lại toàn bộ đoạn tĩnh mạch hiển lớn đã điều trị.   

- Đeo tất chun áp lực độ II tới tận đùi, có thể quấn băng chun kèm theo.   

- Thủ thuật phối hợp: có thể làm phẫu thuật Muller (phlebectomy) để rút bỏ các nhánh tĩnh 

mạch nông bị giãn, sau khi đã điều trị RF thân tĩnh mạch hiển lớn.   

VI. THEO DÕI   

- Sau thủ thuật, người bệnh có thể tự đứng dậy ngay.  

- Theo dõi tại bệnh phòng khoảng 4 tiếng. Sau đó có thể cho người bệnh xuất viện trong 

ngày.  

- Dặn dò người bệnh vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng, gác chân cao khi nghỉ ngơi, không tháo tất 

trong vòng 72 giờ, tránh vận động mạnh trong vòng 5 ngày.   

- Người bệnh có thể dùng thêm thuốc giảm đau, chống viêm, giảm phù nề nếu cần thiết.   

- Người bệnh được khám lại định kỳ sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và hàng năm.  

- Yêu cầu người bệnh chú ý phát hiện và khám lại ngay nếu xuất hiện các triệu chứng sau:  

+ Đau nhiều  

+ Sưng nề, căng chân đột ngột hoặc viêm đỏ dọc vị trí đường đi của tĩnh mạch.  

+ Tức ngực, khó thở  
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+ Chảy máu, tụ máu tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Huyết khối tĩnh mạch sâu và/hoặc thuyên tắc phổi: nhập viện theo dõi và điều trị chống 

đông.  

2. Viêm tắc tĩnh mạch nông: điều trị giảm viêm, chống đau.   

3. Hoại tử da: kháng viêm, kháng sinh, săn sóc, cắt lọc, cân nhắc ghép da kỳ hai.   

4. Tổn thương thần kinh lân cận: kháng viêm, giảm đau, theo dõi.  

5. Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc mạch: thay băng, băng ép tại chỗ.   
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02.91. ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT CẤP CỨU ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG KẸT 

VAN CƠ HỌC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tắc động mạch phổi cấp (TĐMP) là một cấp cứu khá thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót, 

nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời tỷ lệ tử vong có thể lên đến 30%. Hiện nay, 

chẩn đoán TĐMP dựa vào sơ đồ Lâm sàng- Thang điểm lâm sàng (Wells, Geneva)- D-Dimer 

– MsCT mạch phổi. Chẩn đoán xác định  khi có huyết khối trong động mạch phổi. Trước đây, 

TĐMP được phân chia thành hai nhóm: TĐMP huyết động không ổn định (TĐMP có tụt 

huyết áp, hoặc sốc) và TĐMP huyết động ổn định. Gần đây, vai trò của siêu âm tim, NT- 

proNGƯỜI BỆNHP và troponin T được sử dụng để phân loại chi tiết hơn nhóm TĐMP huyết 

động ổn định. Trong đó, TĐMP có huyết động ổn định nhưng có rối loạn chức năng thất phải 

(siêu âm tim, tăng NT-ProNGƯỜI BỆNHP) hoặc có tăng troponin T được gọi là TĐMP (được 

gọi tắt là nhóm TĐMP có rối loạn chức năng thất phải, tỷ lệ tử vong sớm liên quan TĐMP là 

3-15%) và nhóm TĐMP huyết động ổn định không có rối loạn chức năng thất phải (tỷ lệ tử 

vong sớm liên quan đến TĐMP <1%, có thể điều trị ngoại trú) [2]. Thuốc tiêu sợi huyết giúp 

ly giải cục máu đông, làm giảm sức cản mạch phổi, giảm gánh nặng cho tim phải. Biểu hiện 

của hiệu quả của thuốc tiêu sợi huyết là cải thiện huyết động và hô hấp [2, 3]. Tuy nhiên cần 

phải tuân thủ các chỉ định và chống chỉ định để đạt được hiệu quả cao và tránh biến chứng có 

thể xảy ra. Ở Việt Nam đã bước đầu áp dụng và nghiên cứu chẩn đoán và điều trị TĐMP, 

trong đó có những Người bệnh được dùng thuốc tiêu sợi huyết [1]. 

II. CHỈ ĐỊNH CỦA TIÊU SỢI HUYẾT [ 2, 3, 4, 5] 

Chỉ định tuyệt đối: TĐMP huyết động không ổn định 

 Tụt huyết áp: được định nghĩa khi huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc huyết áp tối đa sụt 

giảm so với huyết áp nền 40 mmHg, kéo dài trên 15 phút 

 Sốc: tụt huyết áp và giảm tưới máu toàn thân 

 Giảm oxy hoá máu nặng: PaO2 < 60 mmHg, nguy cơ rối loạn huyết động 

- Chỉ định tương đối: TĐMP huyết động ổn định nhưng có rối loạn tâm phế cấp như sau: 

 Rối loạn chức năng thất phải: giãn thất phải hoặc giảm vận động thất phải hoặc tăng 

áp lực động mạch phổi. Tăng NT-ProNGƯỜI BỆNHP: các điểm cắt tối ưu của NT-

proNGƯỜI BỆNHP phụ thuộc lứa tuổi (dưới 50 tuổi: 450 pg/mL, 50-75 tuổi: 900 pg/mL 

và trên 75: 1800 pg/mL). 

 Tăng troponin T máu: > 0,1 ng/ml 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA TIÊU SỢI HUYẾT [3] 

Chống chỉ định tuyệt đối 
a 

- Đang chảy máu trong 

- Đang có chảy máu tạng rõ ràng 

- Tiền sử xuất huyết nội sọ 

- Ung thư não rõ ràng, dị dạng động tĩnh mạch, hoặc phình mạch não 

- Đột quỵ không xuất huyết trong vòng 3 tháng 
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- Chấn thương sọ não quan trọng trong vòng 3 tháng 

- Mổ nội sọ hoặc nội tủy trong vòng 3 tháng 

- Tăng huyết áp nặng không kiểm soát được 

- Nghi ngờ bóc tách động mạch chủ 

Chống chỉ định tương đối 

- Mới chảy máu trong 

- Mới phẫu thuật lớn (xem ở trên) hoặc sinh thiết tạng 

- Mới bị chấn thương (xem ở trên), kể cả ngừng tuần hoàn (đặc biệt nếu kéo dài) 

- Mới chọc động mạch tại các vị trí khó ép 

- Tiểu cầu < 100 G/l 

- Bệnh võng mạc đái tháo đường hoặc xuất huyết các vị trí khác của mắt 

- Có thai 

- Viêm màng ngoài tim cấp 

- Viêm nội tâm mạc  

- Rối loạn đông máu quan trọng 

- Đang dùng thuốc chống đông kéo dài liều điều trị hoặc hiệu quả 

- Tuổi cao (vd: trên 75 tuổi) 

- Với Streptokinase/anistreplase, tiền sử đã dùng trước đây (trên 5 năm) hoặc tiền sử dị 

ứng các thuốc này 

- Tất cả các tình trạng mà chảy máu có thể khó kiểm soát 

Một số chống chỉ định tuyệt đối (ngoại trừ đang chảy máu não) có thể không phải là 

―tuyệt đối‖ trong một số hoàn cảnh đường cùng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

- Chuẩn bị đường truyền 

- Đặt đường 2 truyền ngoại vi kim 18-20G, cố định chắc chắn, đảm bảo truyền Alteplase 

riêng biệt với các thuốc khác 

- Bơm tiêm điện 50 ml 

- Chuẩn bị thuốc Alteplase: 

 Pha thuốc thành dung dịch 1mg /ml: 1 lọ Alteplase 50 mg với 50 ml dung dịch 

pha sẵn. 

 Lấy thuốc theo cân nặng Người bệnh: 0,6 mg/ kg = 0,6 x kg (ml) 

2. Người bệnh 

- Giải thích Người bệnh và gia đình 

- Cân nặng Người bệnh (Kg) 

- Đặt xông tiểu theo dõi nước tiểu 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Bước 1: Dừng truyền heparin 

- Bước 2: Đặt tốc độ truyền Alteplase, tổng liều được truyền trong vòng 15 phút (tốc độ 

(ml/h) = tổng liều (ml) x 4) 

- Bước 3: Cần khám các dấu hiệu mạch, huyết áp, SpO2 và thần kinh mỗi 5 phút trong khi 

truyền thuốc, sau đó mỗi 30 phút trong 6 giờ tiếp theo, sau đó mỗi 1 giờ cho đến 24 giờ sau 

khi truyền thuốc. Nếu có biến chứng chảy máu hoặc thay đổi về thần kinh, cần đánh giá biến 

chứng chảy máu. 

- Bước 4: Theo dõi liên tục các biến chứng như chảy máu và phù phổi cấp có thể gặp khi 

truyền thuốc tiêu sợi huyết để xử trí kịp thời. Cho Người bệnh chụp CT sọ não ngay lập tức 

nếu Người bệnh có biến đổi về thần kinh trong khi điều trị thuốc tiêu huyết khối, nếu có chảy 

máu nội sọ, thì phải dừng truyền thuốc tiêu huyết khối ngay. Phải dừng truyền thuốc tiêu sợi 

huyết, lấy máu để kiểm tra các thông số đông máu. Hầu hết các trường hợp chảy máu có thể 

kiểm soát được bằng dừng thuốc tiêu huyết khối, bù dịch và băng ép vị trí chảy máu. Chỉ 

một số ít Người bệnh không thể cầm máu bằng các biện pháp trên thì phải dùng các chế 

phẩm máu để điều chỉnh. Các yếu tố đông máu, huyết tương tươi đông lạnh và tiểu cầu có 

thể được dùng với sự theo dõi chặt chẽ bằng các xét nghiệm. Nên hội chẩn với bác sĩ phẫu 

thuật thần kinh nếu có chỉ định. 

- Bước 5: Truyền lại heparin sau truyền thuốc tiêu sợi huyết 1 giờ 

VI. BIẾN CHỨNG CỦA THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Chảy máu nội sọ: 

 Những Người bệnh đang hoặc sau khi được truyền thuốc tiêu sợi huyết Actilyse
 
mà đột 

ngột có thay đổi y thức, đau đầu mới xuất hiện, buồn nôn  và nôn mữa hoặc huyết áp đột 

ngột tăng cao, hoặc có dấu hiệu thần kinh khu trú đặc biệt trong vòng 24 giờ đầu của điều 

trị cần nghi ngờ chảy máu nội sọ. 

 Cần phải dừng truyền Actilyse ngay lập tức, chụp CT sọ không cản quang ngay cho 

Người bệnh, đồng thời phải lấy máu để định nhóm, đông máu cơ bản, số lượng tiểu cầu 

và fibrinogen 

 Nếu Người bệnh có chảy máu nội sọ trên CT sọ não cần xem xét điều trị: Truyền 10 đơn 

vị Cryo để làm tăng nồng độ fibrinogen và yếu tố VIII nếu Fibrinogen giảm 

 Truyền 6-8 đơn vị tiểu cầu nếu số lượng tiểu cầu giảm. 

Các biến chứng khác 

Chảy máu toàn thân : 

 Có thể nhẹ như chảy máu tại vị trí tiêm truyền, chảy máu lợi: không cần điều trị 

 Chảy máu nguy hiểm hơn: đường tiêu hoá, tiết niệu có thể cần phải dừng truyền thuốc 

Actilyse
R

 

Phù mạch: 

Rất hiếm gặp phù nề gây tắc nghẽn đường thở và cần xử trí cấp cứu đường thở ngay 

lập tức bằng dừng truyền thuốc, cho thuốc kháng histamine, corticoid và đặt ống nội khí 
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quản nếu có rít thanh quản. 

Phù phổi cấp do tái tưới máu: 

Hiếm gặp, tuy nhiên xử trí hỗ trợ hô hấp tuỳ theo mức độ của biến chứng. 

Có thể phải đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch. 
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02.92. ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống 

mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm 

khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông 

như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như 

dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, những 

người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động tĩnh 

mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những khối có 

kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác nhau 

tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 
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+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 

 
 

Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn 

ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. 

Các coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các 

trường hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 2 

mm). Hai đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 5,6, 

8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng 

dụng cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Bít dò các đường thông bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp 

như dò động tĩnh mạch phổi, dò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch, dò động mạch 

vành,... Trong bài này chúng tôi xin trình bày về các mục sau: 

Tắc dò động- tĩnh mạch 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây 

tê. Dị dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây 

mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử 

dụng nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng 

nhất, ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 
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- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 

quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 

máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu 

ống thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn 

để đưa coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, 

tương ứng là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong 

chỗ dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ 

hơn không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể 

vượt qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ 

ống vào ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil 

thành dạng và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường 

kính xác định số vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch 

máu bị tắc do hình thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại 

vi và hướng đi ngoằn nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp 

cận vị trí . Các coil sợi platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ 

mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối 

không hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để 

thả coil tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil và 

tiêm bọt gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, 

tiêm chậm bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc 

nhánh mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh 

mạch nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ 

thuộc vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể 

đưa qua ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường 

kính plug và dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

Dò động- tĩnh mạch phổi 

- Đường vào: tĩnh mạch đùi 

- Có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. 

- Mục đích: xác định vị trí dò động tĩnh mạch phổi và các nhánh mạch cấp máu. 

- Thông thường chụp mạch phổi trái, phải chọn lọc với ống thông pigtail sơ bộ và ống 

thông MP để thu nhận chi tiết hơn. 

- Với dạng phổ biến nhất của PAVM (một nhánh cấp máu đơn độc) là gây tắc động mạch 

ngay trước vị trí đổ vào phình của PAVM. Gây tắc gần hơn  sẽ làm tắc các nhánh tới nhu 

mô phổi bình thường và có thể gây nhồi máu phổi. Điều quan trọng là đánh giá đường kính 

nhánh mạch nuôi để đảm bảo không lớn hơn đường kính coil. Nếu không sẽ gây tắc nghẽn 
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hệ thống. Do vậy quan trọng là đầu ống thông nằm vị trí ổn định và kiểm tra ngay trước khi 

thả coil. Dây dẫn dài, đầu mềm được dùng để đưa và đẩy coil. 

- Mục đích tạo huyết khối coil là tạo khối khu trú ngay gần dị dạng. Nếu đường kính coil 

lớn hơn đáng kể đường kính mạch, coil có thể dải dọc theo mạch máu và không gây tắc 

được. 

 

 

Hình 2: Phân loại PAVM 

- Ban đầu, các coil thông thường được đẩy ra đầu ống thông trên dây dẫn. Di chuyển nhẹ 

khi coil nằm đầu ống thông. Hiện có một số coil thả có kiểm soát. Ưu điểm là các coil 

này có thể thả hoàn toàn nhưng vẫn gắn với dây dẫn và chỉ giải phóng nếu vị trí tối ưu. 

Hiện tại,  đường kính lớn nhất của các dụng cụ này là 12 mm. Khi tối ưu hóa được vị trí 

thả coil, phần quan trọng của coil được đặt ở vòng đầu tiên hoặc vòng đẩy; tạo thuận 

cho đặt coil kế tiếp, thường có cỡ nhỏ hơn. Nếu động mạch cấp máu cho nhánh PAVM 

có cỡ lớn và cổ ngắn, có thể đưa ống thông vào túi phình lớn và thả coil đường kính lớn 

trực tiếp. Điều này giúp ngăn coil ở đoạn mạch xa di lệch qua túi dị dạng mạch. 

- PAVM rất lớn có thể gây shunt phải trái lớn dẫn tới thuyên tắc mạch hệ thống. Kết quả 

lâu dài tốt đã được ghi nhận, nhưng ở những trường hợp cần tiến hành thì 2. Các dụng 

cụ mới như plug có thể hiệu quả và an toàn hơn. Kích cỡ plug lớn nhất hiện có đường 

kính 16 mm và cần ống thông 8 Fr thả. Với coil thả có kiểm soát, có thể di chuyển tới vị 

trí tối ưu để thả. Khi nhồi máu phổi sau chụp động mạch phổi, điều quan trọng là chọn 

coil và dụng cụ dựa trên giải phẫu. Sau kết thúc  thủ thuật, điều quan trọng là bộc lộ 

động mạch cấp máu bị tắc nghẽn. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu  
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02.93. GÂY XƠ TĨNH MẠCH ĐIỀU TRỊ SUY,  GIÃN TĨNH MẠCH  

MẠN TÍNH  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Tiêm xơ điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới là một phương pháp điều trị đơn giản, 

không tốn kém, giúp điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn và/hoặc hiển nhỏ có triệu chứng 

trên lâm sàng. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp rất hiệu quả điều trị suy tĩnh mạch 

nông tái phát, giãn tĩnh mạch nông tồn dư sau phẫu thuật, dị dạng tĩnh mạch kiểu 

hemangiomas không có chỉ định phẫu thuật…  

- Nguyên lý: khi tiêm chất gây xơ (ở dạng dịch hay dạng bọt) vào lòng TM nông bệnh lý, 

chất này gây tổn thương nội mạc và thành phần lân cận của lớp trung mạc, một mặt gây 

co nhỏ lòng tĩnh mạch, mặt khác tạo thành huyết khối làm tắc lòng TM bị suy. Chất gây 

xơ dạng bọt là hỗn hợp giữa khí và chất gây xơ dạng dịch, mục đích nhằm tăng hiệu quả 

điều trị, giảm tỷ lệ biến chứng với một thể tích và nồng độ chất gây xơ thấp hơn.  

- Siêu âm Doppler không chỉ phục vụ chẩn đoán mà còn là phương tiện để hướng dẫn và 

kiểm soát trong suốt quá trình tiêm xơ. Ngoài ra, siêu âm Doppler còn đánh giá hiệu quả 

tức thời và lâu dài của thủ thuật, phát hiện biến chứng huyết khối tĩnh mạch sâu nếu có.   

II. CHỈ ĐỊNH  

- Giãn mao tĩnh mạch mạng nhện (kích thước dưới 1 mm) dưới da.  

- Giãn tĩnh mạch nông dạng lưới (kích thước từ 1-3 mm), không có dòng trào ngược tại 

van tĩnh mạch trên siêu âm.   

- Giãn các nhánh tĩnh mạch nông tồn tại sau phẫu thuật hoăc can thiệp điều trị suy tĩnh 

mạch hiển.  

- Dị dạng tĩnh mạch có kích thước nhỏ, kiểu u mạch (hemangiomas).  

- Suy tĩnh mạch hiển lớn hoặc hiển nhỏ có triệu chứng (từ C2 - C6 theo phân loại CEAP, 

và có dòng trào ngược trên siêu âm).  

- Suy tĩnh mạch xuyên, hoặc suy tĩnh mạch nông tái phát.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Chống chỉ định tuyệt đối  

- Dị ứng với chất gây xơ  

- Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cấp tính  

- Bệnh lý rối loạn đông máu  

- Bệnh động mạch chi dưới với ABI < 0,8  

- Phụ nữ có thai  

- Tồn tại lỗ bầu dục đã biết, có triệu chứng.  

2. Chống chỉ định tương đối  

- Tồn tại lỗ bầu dục đã biết không triệu chứng   

- Tiền sử bị cơn đau nửa đầu nặng  
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- Hội chứng May-Thurner  

- Hội chứng Klippel-Trenaunay.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 01 bác sĩ chuyên khoa mạch máu, thành thạo siêu âm Doppler và kỹ thuật tiêm xơ.   

2. Phương tiện   

- Phòng làm thủ thuật tiêm xơ: đủ ánh sáng, sạch sẽ, để có thể đảm bảo được các thủ 

thuật vô trùng.  

- Máy siêu âm được trang bị đầu dò siêu âm Doppler mạch máu 7,5 MHz.  

- Thuốc: thuốc tiêm xơ Aetoxisclerol từ 0,25% đến 3%, hoặc Fibrovein từ 0,35% đến 3%. 

Các thuốc thiết yếu trong cấp cứu.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới bằng phương pháp 

tiêm xơ: đã được giải thích đầy đủ và ký cam kết làm thủ thuật.   

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hồ sơ bệnh án có đủ xét nghiệm cần thiết, kết quả siêu âm Doppler tĩnh mạch, giấy chỉ 

định làm thủ thuật, cam kết của người bệnh.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Phương tiện  

- Thuốc gây xơ: Aetoxisclérol® 0,25 - 3 %, hoặc Fibrovein 0,5- 3%  Xi lanh các loại từ 

2 ml – 5 ml – 10 ml.  

- Kim tiêm 22G, 23G, 26G, 30G, kim bướm được lựa chọn tùy theo đường kính và độ 

sâu TM được tiêm xơ.   

- Chạc ba, dùng để tạo bọt gây xơ (hoặc dụng cụ chuyên dụng EasyFoam).  

2. Các bước tiến hành thủ thuật  

2.1. Tiêm xơ bằng phương pháp tạo bọt (foam sclerotherapy)  

- Tư thế người bệnh: Đối với tĩnh mạch hiển lớn: người bệnh nằm nghiêng phải hoặc trái 

tùy theo vị trí chân được tiêm xơ, một chân co, một chân duỗi nhằm bộc lộ rõ vị trí 

tiêm. Đối với tĩnh mạch hiển nhỏ: người bệnh nằm sấp, chân duỗi thẳng. Đối với các 

tĩnh mạch nông khác: người bệnh nằm ở tư thế thuận tiện nhất để có thể tiến hành thủ 

thuật.   

- Trước tiêm xơ cần thăm dò lại bằng siêu âm tĩnh mạch được điều trị, xem xét những 

mao động mạch lân cận (có thể là căn nguyên gây ra biến chứng tại chỗ), đo đường kính 

tĩnh mạch, từ đó tính thể tích và nồng độ bọt gây xơ phù hợp. Xác định và đánh dấu vị 

trí chọc kim, hướng đưa kim vào tĩnh mạch. Vị trí chọc kim ở cách quai 15- 20 cm với 

TM hiển lớn, 5-10cm với TM hiển bé.   

- Tiến hành tạo bọt gây xơ theo kỹ thuật Tessari. Tỷ lệ khí/thuốc gây xơ = 4/1.   

- Sát khuẩn, chọc tĩnh mạch dưới hướng dẫn của siêu âm. Có thể sử dụng mặt cắt dọc 

hoặc mặt cắt ngang qua tĩnh mạch tại vị trí chọc mạch.  
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- Kiểm tra vị trí của kim xem đã chắc chắn vào trong lòng TM, xác định bằng dấu hiệu có 

máu chảy khi rút ra, và nhìn thấy đầu kim nằm trong lòng TM qua siêu âm. Sau đó, tiêm 

chất gây xơ bọt vào lòng TM dưới hướng dẫn của siêu âm. Sau khi tiêm hết thuốc, rút 

kim và dùng tay hoặc đầu dò siêu âm chẹn phía quai tĩnh mạch nông, để thuốc tập trung 

lan vào hệ TM nông, tránh vào TM sâu có nguy cơ tạo thành huyết khối.  

- Kiểm tra bằng siêu âm ngay sau tiêm, cho phép đánh giá kết quả tức thì của thủ thuật: 

tĩnh mạch co thắt, bọt tiêm xơ lan tỏa đều trong lòng tĩnh mạch.   

- Kết thúc thủ thuật: sát khuẩn và dùng bông vô khuẩn băng chặt lại vị trí chọc kim. Đi tất 

chun độ II và/hoặc băng chun bên chân được tiêm xơ cho người bệnh.  

2.2. Tiêm xơ thẩm mỹ (microsclerotherapy)   

- Tiêm xơ thẩm mỹ được áp dụng cho các búi giãn mao tĩnh mạch mạng nhện hoặc giãn 

tĩnh mạch nông dạng lưới dưới da.  

- Người bệnh nằm ở tư thế phù hợp, sao cho vùng tĩnh mạch cần tiêm xơ được bộc lộ rõ 

nhất, thuận tiện nhất cho bác sĩ làm thủ thuật.  

- Thuốc gây xơ có nồng độ từ 0,125% đến 0,5%, thường tiêm xơ dưới dạng dịch mà 

không cần tạo bọt.   

- Sau khi sát khuẩn da tại vị trí tiêm xơ, bác sĩ lựa chọn nhánh tĩnh mạch chính trong đám 

giãn tĩnh mạch nông, và bơm chất gây xơ vào trong lòng tĩnh mạch, sao cho từ nhánh 

này chất gây xơ lan tỏa khắp các nhánh của đám giãn tĩnh mạch.   

- Sau thủ thuật, người bệnh có thể đi tất chun hoặc không.   

VI. THEO DÕI   

- Người bệnh có thể vận động, đi lại và làm việc bình thường ngay sau tiêm, tuy nhiên 

tránh các vận động nặng trong thời gian tối thiểu 2 tuần.  

- Tránh để vùng được tiêm xơ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nước nóng, nước 

biển trong thời gian 2 tuần, nhằm hạn chế biến chứng rối loạn sắc tố da.   

- Khi phát hiện có vết loét tại vị trí tiêm, chân sưng, đau nhiều, cần đến khám lại ngay.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

Bảng 1. Biến chứng có thể gặp của phương pháp tiêm xơ (*)  

Phân loại biến chứng  Tần suất xảy ra  

Tiêm xơ bằng dịch  Tiêm xơ băng bọt  

* Biến chứng nặng:  

- Shock phản vệ  

  

Vài trường hợp  

  

Vài trường hợp  

- Hoại tử mô nặng  Vài trường hợp  Vài trường hợp  

- Đột quị, TBMMN thoảng qua  Vài trường hợp  Vài trường hợp  

- Huyết khối TM sâu đầu xa   Hiếm  Không thường gặp  

- Huyết khối TM sâu đầu gần  Rất hiếm  Rất hiếm  
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- Tắc mạch phổi  Vài trường hợp  Vài trường hợp  

- Tổn thương TK vận động  Vài trường hợp  Vài trường hợp  

* Biến chứng nhẹ:  

- Rối loạn thị giác  

  

Rất hiếm  

  

Không thường gặp  

- Đau nửa đầu  Rất hiếm  Không thường gặp  

- Tổn thương TK cảm giác  Không báo cáo  Hiếm  

- Tức ngực  Rất hiếm  Rất hiếm  

- Ho khan  Rất hiếm  Rất hiếm  

- Dị ứng da  Rất hiếm  Rất hiếm  

- Đám giãn mao mạch  Thường gặp  Thường gặp  

- Rối loạn sắc tố da  Thường gặp  Thường gặp  

- Hoại tử da khu trú  Hiếm  Rất hiếm  

(*) Bảng tổng hợp các biến chứng của phương pháp tiêm xơ theo Hội Tĩnh mạch châu 

Âu (tỷ lệ biến chứng ≥ 10%: rất thường gặp; 1-10%: thường gặp; 0,1-1 %: không thường 

gặp; 0,01-0,1%: hiếm; < 0,01%: rất hiếm, vài trường hợp).  
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02.98. KÍCH THÍCH TIM VƯỢT TẦN SỐ ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực 

tiếp để cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. 

Đồng thời tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật 

can thiệp điều trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy 

tạo nhịp tim vĩnh viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

+ Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

+ Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện: 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 
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- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh: 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án:  

- Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải tùy 

theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

- Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

- Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

- Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. Chú 

ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 chu 

kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

- Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn nhịp 

nhanh tái phát. 

- Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể áp 

dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích 

cực. 
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- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dichj màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo 

dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận 

trọng từng bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và 

lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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02.99. KHOAN CÁC TỔN THƯƠNG VÔI HÓA Ở ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khoan phá mảng xơ vữa (Rotational Atherectomy) bằng mũi khoan xoay tròn tốc độ rất 

cao là kỹ thuật được tiến hành nhằm mục đích tái cấu trúc (thông thoáng lòng mạch) và loại 

bỏ những mảng xơ vữa vôi hoá trong lòng mạch, giúp việc nong bóng mạch vành và đặt stent 

thuận lợi hơn. Nguyên lý của quá trình này tương tự như kỹ thuật lấy cao răng của nha sĩ, đó 

là dùng một đầu mũi khoan với các kích cỡ khác nhau, đầu có gắn các tinh thể kim cương 

nhân tạo nhỏ, khi quay với tốc độ rất cao (150 000 – 200 000 vòng/phút) đã bào mòn một cách 

có chọn lọc những lớp vật chất bề mặt (mảng xơ vữa, xơ hoá, canxi hoá) thành những mảnh 

siêu nhỏ và trôi theo dòng tuần hoàn, trong khi vẫn bảo toàn lớp tế bào nội mô đàn hồi phía 

dưới. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương mạch vành vôi hoá nhiều, mà việc nong bằng bóng thông thường không nở 

được toàn bộ, tuy nhiên tổn thương có thể đưa guidewire qua được 

- Tổn thương nguyên bản (de novo) (tức là tổn thương lần đầu) có chiều dài < 25 mm 

- Thận trọng với các tổn thương sau: 

- Tổn thương lan toả, hẹp nhiều thân mạch vành 

- Can thiệp thân chung không được bảo vệ 

- Người bệnh có chức năng thất trái giảm (EF<30%) 

- Tổn thương nguyên bản có chiều dài > 25 mm 

- Tổn thương gập góc ( > 45 độ) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tắc hoàn toàn mạch vành, không đưa guidewire qua được 

- Có huyết khối trên phim chụp ĐMV 

- Can thiệp cầu nối tĩnh mạch hiển 

- Tách thành động mạch vành từ type C trở lên 

- Tổn thương gập góc nặng (> 90 độ) 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang, dị ứng adenosin… 

3. Chuẩn bị phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 
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- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành: Nếu dùng mũi khoan kích thước 1,25 mm hoặc 1,5 

mm, có thế dùng ống thông 6F. Ống thông 7F phù hợp với mũi khoan dưới 2 mm. Mũi 

khoan từ 2 mm trở lên phải dùng ống thông 8F, 9F. 

- Hệ thống Rotablator của hãng Boston Scientific (hình 1) 

+ Mũi khoan. Gồm các kích cỡ 1,25; 1,5; 1,75; 2 mm 

+ Máy khoan (Rotalink) 

+ Guidewire chuyên dụng (Rotawire), có kích thước 0,009 inch x 300 cm. Có hai loại 

Rotawire là loại đầu cứng và loại đầu mềm. Đầu mũi khoan sẽ trượt trên Rotawire. 

+ Máy điều khiển. Mũi khoan được hoạt động nhờ một hệ thống tua-bin vận hành bằng 

khí ni-tơ nén. Thủ thuật viên sẽ kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt tua-bin này nhờ một 

bàn đạp đặt phía dưới bàn can thiệp. 

+ Dung dịch bôi trơn (Rotaglide) 

 

Hình 1. Hệ thống Rotablator 

- Hệ thống bình chứa ni-tơ. 

- Máy tạo nhịp tạm thời 

- Thuốc cấp cứu (atropin, dopamin,…) và thuốc giãn mạch  (nitroglycerin, adenosine, 

verapamil). 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Mở đường vào động mạch: những trường hợp cần khoan phá mảng xơ vữa thường là tổn 

thương vôi hoá nhiều, nên sử dụng đường động mạch đùi. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng 
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đường động mạch quay. 

- Đặt máy tạo nhịp tim dự phòng nếu thực hiện khoan phá mảng xơ vữa với động mạch vành 

phải. 

- Đặt ống thông can thiệp. 

- Lái guidewire đến đầu xa mạch vành: Có thể sử dụng ngay với Rotawire hoặc dùng 

guidewire thông thường, sau đó tráo đổi Rotawire bằng ống thông siêu nhỏ (micro-

catheter) hoặc bóng lòng dài (over-the- wire balloon). 

- Chọn kích cỡ mũi khoan: Nên bắt đầu với mũi khoan nhỏ (1,25-1,5 mm), sau đó tăng dần 

kích cỡ, và tránh vượt quá 80% kích thước mạch vành. Nói chung, một mũi khoan nhỏ 

(1,25-1,5 mm) thường là đủ. 

- Cài đặt tốc độ quay của đầu khoan. Tốc độ quay thường là 160 000 đến 180 000 vòng/phút, 

tuỳ theo kích cỡ mũi khoan. Mũi khoan nhỏ  (1,25- 2,0 mm) có thể quay tới 180 000 – 200 

000 vòng/phút. Mũi khoan lớn quay chậm hơn. 

- Đẩy mũi khoan theo Rotawire vào đoạn mạch vành lành trước tổn thương. 

- Trước khi bật máy khoan tiêm dung dịch giãn mạch để tránh co thắt mạch vành. 

- Thủ thuật viên kích hoạt máy bằng bàn đạp và đẩy từ từ mũi khoan qua tổn thương. Mỗi 

lần mở máy không nên quá 30 giây. 

- Có thể đưa mũi khoan qua lại tổn thương nhiều lần, sau đó đánh giá xem có cần dùng mũi 

khoan lớn hơn hay không. 

- Sau khi đã hoàn tất quá trình khoan phá mảng xơ vữa. Kéo mũi khoan ra, tiến hành nong 

bóng và đặt stent mạch vành như các ca can thiệp thông thường khác. 

Hình 2. Hình ảnh mô tả quy trình mũi khoan bào mòn mảng xơ vữa vôi hóa 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Hiện tượng dòng chảy chậm sau khi bóc mảng xơ vữa 

+ Sau khi khoan phá mảng xơ vữa, có thể xuất hiện nguy cơ dòng chảy chậm (tỉ lệ 1,2-7,6%). 

+ Hạn chế dòng chảy chậm bằng cách đẩy mũi khoan chậm, sử  dụng mũi khoan nhỏ, 

bơm rửa liên tục để đảm bảo máu lưu thông 

+ Nói chung, không có dòng chảy/dòng chảy chậm thường phục hồi sau 5-15 phút. Sử 



 

309 

 

dụng adenosine hoặc verapamil tiêm mạch  vành (100-200µg) có thể cải thiện tình trạng 

này. Đặt  máy tạo nhịp tạm thời dự phòng trong những trường hợp nguy cơ cao. 

- Những biến chứng khác 

+ Nhồi máu cơ tim có sóng Q (1-1,3%) 

+ Tách thành động mạch vành (10-13%), 

+ Tắc mạch máu cấp (2-11%) 

+ Thủng mạch vành (0-1,5%) 

+ Co thắt mạch vành nặng (1,6-6,6%) 

- Đa số các biến chứng có thể tránh được nếu bác sỹ can thiệp tuân thủ đúng quy trình kỹ 

thuật và sử dụng mũi khoan nhỏ. Xử trí biến chứng tương tự những trường hợp khác. Nếu 

có thủng mạch vành, bơm bóng bịt kín chỗ thủng và dùng stent có màng bọc, có thể cần 

chọc dẫn lưu dịch màng tim. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 147-153 

2. Braden G, Young T, Love W, et al. Rotational atherectomy of chronic total coronary 

occlusion is associated with very low clinical rates: the treatment of choice. J Am Coll 

Cardiol 1999;33(Suppl A):48A. 

3. Mauri L, Reisman M, Buchbinder M, et al. Comparison of rotational atherectomy with 

conventional balloon angioplasty in the prevention of restenosis of small coronary arteries: 

results of the Dilatation vs. Ablation Revascularization Trial Targeting Restenosis 

(DART). Am Heart J 2003;145:847–854. 

4. Am Heart J 2003;145:847–854 
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02.101. NONG VÀ ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các thủ 

thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp gắng 

sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động mạch 

vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng nguy 

cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc lại 

trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua da 

lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam kết 

thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 
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thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và thói 

quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của thủ 

thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức chế 

GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược dòng 

động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 
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- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 

đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. Liều 

heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp ĐMV 

đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 60o, 

đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào nhánh 

nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng 

kết hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng 

thuốc cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc 

vào ý định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

+ Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch 

vành sau khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương 

vừa được nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm 

áp lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở 
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các tư thế chụp khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể sử 

dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành động 

mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc tách 

động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi động mạch 

vành, kết thúc thủ thuật. 

VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố 

định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng 

chảy máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ 

thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ 

trong vòng 3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút 

sheath nếu ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung 

hoà heparin (liều 10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu 

bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không 

có tình trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 
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VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có hẹp 

lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn huyết 

động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-catheter 

để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

+ Nitroglycerin: 100-200µg 

+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 
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- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng dụng 

cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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02.102. NONG VÀ ĐẶT STENT CÁC ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN  

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số hoá xoá 

nền DSA nhằm tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động 

tĩnh mạch bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 
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f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào thành 

mạch. 

h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 

k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

2. Can thiệp túi phình động mạch não và bất thường thông động tĩnh mạch. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái microcatheter đến sát vị trí cổ túi phình hoặc vị trí thong động tĩnh mạch. 

f. Thả Coil bít hoàn toàn túi phình hoặc lỗ thông. 

g. Chụp kiểm tra lại túi phình và lỗ thông qua catheter. 

h. Rút các thiết bị can thiệp. 

i. Băng ép cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 
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Hình ảnh trước và sau khi đặt stent động mạch thận 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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02.103. NONG HẸP VAN 2 LÁ BẰNG BÓNG INOUE 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào nhĩ trái qua chỗ 

chọc vách liên nhĩ rồi lái xuống thất trái và đi qua van hai lá, sau đó bóng sẽ được bơm lên 

theo cỡ tăng dần để làm nở phần eo của bóng gây tách hai mép van. Nong van hai lá có tỷ 

lệ thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có sẹo trên 

ngực..và có thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như ở phụ nữ có thai, người 

suy tim nặng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chọn lựa người bệnh nong van hai lá gồm: 

- Hẹp hai lá khít (diện tích lỗ van < 1,5 cm2) và có triệu chứng cơ năng (NYHA  2) 

- Hình thái van phù hợp cho nong van hai lá, theo thang điểm Wilkins   8 là tối ưu, một 

số trường hợp có thể xét nong van cho người bệnh có điểm Wilkins từ 8 – 10 (ở trung tâm 

có kinh nghiệm). 

- Không có huyết khối trong nhĩ trái (loại trừ bằng siêu âm qua thực quản). 

- Không có hở van hai lá hoặc van động mạch chủ mức độ vừa đến nhiều và chưa ảnh 

hưởng đến chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có hở van hai lá vừa đến nhiều hoặc hở/hẹp van động mạch chủ vừa đến nhiều 

- Có huyết khối trong nhĩ trái 

- Hình thái van (bộ máy van và tổ chức dưới van) dày dính nhiều, vôi  hóa (Wilkins >10 điểm) 

- Mới có biến cố tắc mạch trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định tương đối: đang trong tình trạng nhiễm trùng chưa khống chế được; rối 

loạn đông máu… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch và động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine) 

- Thuốc cản quang để bơm vào bóng Inoue: pha thuốc cản quang với nước muối sinh lý 

theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Kim Brokenbourgh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath. 

- Bộ bóng Inoue nong van hai lá 

+ Bóng Inoue. Kích cỡ tham khảo của bóng được chọn theo công  thức: cỡ bóng = chiều 

cao người bệnh/10 + 10. 

+ Que nong vách (dilator) 

+ Que lái (stylit) 

+ Bơm làm căng bóng 

+ Gudewire loại vòng 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi. Một số trường hợp chỉ cần đường 

vào tĩnh mạch. 

- Thông tim phải đo áp lực động mạch phổi. Đưa ống thông dưới sự dẫn đường của dây 

dẫn đến vị trị động mạch phổi đo áp lực động mạch phổi. 

- Xác định bóng nhĩ trái bằng cách chụp cản quang động mạch phổi để đợi đến khi thuốc 

qua thì tĩnh mạch trở về nhĩ trái. 

- Đưa ống thông pigtail qua động mạch đùi lên gốc động mạch chủ (hiện nay với kỹ thuật 

xác định bóng nhĩ trái, thường không cần đường động mạch đùi). 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Mốc chọc vách liên nhĩ: có nhiều phương pháp, 2 phương pháp thường dùng hiện nay là: 

 Dựa trên bóng nhĩ trái: chia bóng nhĩ trái ra 3 phần từ trên xuống và từ trái sang phải, 

vị trí (mốc) chọc vách quanh góc 1/4 dưới bên phải (hinh 15.1) 

 Dựa trên mốc đường giữa: khoảng cách giữa bờ ngoài bên phải bóng nhĩ trái và đầu 

ống thông pigtal ở động mạch chủ. Vị trí chọc nằm trên đường giữa này và trong bóng 

nhĩ trái, trên bờ dưới của nhĩ trái khoảng nửa khỏang nửa đốt sống. 

+ Đưa guidewire lên tĩnh mạch chủ trên trước, sau đó luồn Mulins sheath lên vị trí tĩnh 

mạch chủ trên, luôn kim chọc vách liên nhĩ (Broukenbourgh) vào trong, đầu kim nằm 

trong cách đầu sheath khoảng 5mm. 

+ Kéo cả hệ thống về đến vị trí cần chọc vách liên nhĩ, điều chỉnh đôi chút hướng kim 
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(thường khoảng 4-6h), sau đó tiến hành chọc vách liên nhĩ bằng cách đẩy kim trồi ra 

ngoài sheath. 

+ Xác định kim chọc đúng nhĩ trái bằng cách bơm một chút cản  quang hoặc kết nối áp lực, 

sau đó đưa Mulins sheath qua vách liên nhĩ sanh nhĩ trái. 

+ Đo áp lực nhĩ trái trước nong, đánh giá chênh áp qua van hai lá trước nong van 

+ Tiêm heparin vào buồng nhĩ trái (2000-3000 đơn vị) 

- Đưa wire vòng qua vách liên nhĩ vào nhĩ trái. 

- Dùng que nong (dilator) nong tĩnh mạch đùi và vách liên nhĩ. 

- Nong van hai lá bằng bóng: 

+ Đưa bóng nong (đã được làm căng) vào nhĩ trái dựa trên wire vòng, 

+ Dùng que lái bóng đưa bóng nong qua lỗ van hai lá 

+ Bơm bóng nong từng bước để tách mép vao hai lá, đánh giá áp lực nhĩ trái, khả năng bị 

hở van hai lá tăng… để quyết định tăng cỡ bóng tối ưu 

- Đánh giá áp lực nhĩ trái, chênh áp qua van hai lá và áp lực động  mạch phổi sau nong van 

hai lá 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Hình 15.1 : Quy trình bong van hai lá bằng bóng Inoue 
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VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn (nhịp tim, huyết áp, thở…) 

- Theo dõi các đường cong áp lực nhĩ trái, mức độ hở hai lá… sau mỗi lần nong van để 

quyết định tăng cỡ bóng đạt tối ưu. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp trong và sau nong van như hở hai lá, 

tai biến mạch não, tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua: cường phế vị (nhịp chậm, tụt huyết  áp; vã mồ hôi), cho 

atropin; ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ thoáng qua… 

- Biến chứng tồn lưu thông liên nhĩ lỗ nhỏ, gặp tỷ lệ ít và không gây những ảnh hưởng đáng 

kể. 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: phát hiện sớm, chọc hút 

dịch kịp thời và truyền máu nếu cần; phẫu thuật  cấp cứu. 

- Hở hai lá do rách lá van hoặc đứt dây chằng: phát hiện sớm, cho các thuốc ngăn chặn suy 

tim trái – phù phổi cấp; phẫu thuật thay van cấp khi lâm sàng không ổn định. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng: cần chú ý lựa chọn người bệnh 

không có huyết khối; cho heparin khi làm thủ thuật; theo dõi sát khi xảy ra biến cố, cho 

chống đông nếu cần. 

- Các biến chứng khác: chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng… 
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02.104. NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van động mạch chủ (ĐMC) bằng bóng qua da thường được thực hiện qua đường 

động mạch đùi, đưa bóng qua lỗ van động mạch chủ, bơm bóng nhiều lần để tách các 

mép van làm rộng diện tích lỗ van. Kỹ thuật này cải thiện tình trạng lâm sàng cho người 

bệnh ngay lập tức, tuy nhiên hiệu  quả không kéo dài, do vậy chỉ thực hiện ở một số 

trường hợp nhất định như: hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em, người bệnh hẹp van ĐMC 

không thể phẫu thuật do tuổi cao, các bệnh khác phối hợp, nong bóng để cải thiện tình 

trạng người bệnh trước phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định được khuyến cáo để điều trị bệnh: Hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em. 

- Chỉ định nong van ĐMC như là một biện pháp điều trị tạm thời để cải thiện triệu chứng 

của người bệnh và để chờ biện pháp điều trị triệt để hơn. Đây là bệnh lý thoái hóa van 

ĐMC thường gặp ở người bệnh cao tuổi: 

+ Nong van ĐMC trước khi thay van ĐMC qua da. 

+ Hẹp van ĐMC có sốc tim. Nong van ĐMC có thể ổn định tình trạng người bệnh trong 

khoảng thời gian ngắn. 

+ Nong van ĐMC để cải thiện tình trạng nặng của người bệnh trước phẫu thuật thay 

van động mạch chủ. 

+ Nong van ĐMC ở người bệnh hẹp khít van ĐMC có phẫu thuật ngoài tim 

+ Người bệnh có nguy cơ phẫu thuật quá cao cao như tuổi rất cao, bệnh nặng phổi hợp… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng kèm theo. 

- Người bệnh hở hai lá mức độ nhiều. 

- Bệnh van động mạch chủ do thấp tim có kèm theo hở chủ nhiều. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: Sheath mạch đùi 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (máy tạo nhịp tạm thời, dây điện cực). 

- Dụng cụ thông tim phải và thông tim trái (ống thông pigtail hai lòng, AL, MP, guide wire) 

- Guidewire siêu cứng (super stiff) đầu thẳng (0.035” x 300 cm) 

- Bóng nong van động mạch chủ các cỡ (đây là bóng thường dùng trong nong mạch ngoại 

vi hoặc một số thiết kế riêng cho nong van ĐMC). 

- Kim Brokenborugh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath (nếu nong van xuôi dòng qua đường 

vách liên nhĩ). 

- Thuốc cản quang. Pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine, thuốc cấp cứu)… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Nong van ĐMC ngược dòng 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi phải 

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 giây. 

- Đưa pitail lên gốc ĐMC để chụp và đo đường kính vòng van. 

- Chọn bóng nong van ĐMC (đường kính bằng đường kính vòng van). 

- Lái guidewire qua lỗ van ĐMC ngược chiều: thường dùng ống thông loại AL (0.5-1.0) 

lên ĐMC, xoay ống thông đồng thời đẩy guidewire cứng 0.035 đầu thẳng xuống buồng 

thất trái. Một số trường hợp có thể dùng ống thông loại pigtail hoặc MP kèm guidewire 

loại ngậm nước (hydrophylic wire). 

- Tráo ống thông AL bằng ống thông pigtail hai lòng, đo chênh áp qua van động mạch chủ. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire đến vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật. 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

2. Nong van ĐMC xuôi dòng (qua vách liên nhĩ) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Dùng kim chọc vách liên nhĩ, đưa Mulin sheath qua vách liên nhĩ, đầu ống thông bên nhĩ 

trái (quy trình chọc vách liên nhĩ giống như trong Nong Van Hai Lá). 

+ Qua ống thông Mulin, đưa guidewire qua van hai lá, lên ĐMC qua van ĐMC và cố định đầu 
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wire ở ĐMC xuống. Nhiều trường hợp cần dùng ống thông Swanz Ganzt để lái qua van hai lá 

cũng như đưa lên qua van ĐMC dễ dàng hơn, sau đó thay bằng wire loại cứng hơn. 

+ Đánh giá chênh áp qua van ĐMC trước thủ thuật. 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 giây. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire lên vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn sau nong van. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như HoC nặng,  tai biến mạch não, 

tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: thường liên quan đến thì 

chọc vách liên nhĩ (kỹ thuật xuôi dòng) hoặc khi  bơm 

- bóng nong van bóng bị di lệch làm thủng thành thất. Để tránh hiện tượng này, cần uốn 

wire cong lượn trong lòng thất trái, khi bơm bóng căng tối đa phải tạo nhịp tim tần số thất 

nhanh làm tim gần như ngừng đập. Khi xảy ra biến chứng cần phát hiện sớm để chọc dịch 

kịp thời và liên hệ bác sỹ phẫu thuật cấp. 

- Hở van ĐMC cấp: theo dõi sát, xử trí suy tim trái cấp, nếu huyết động không ổn định cần 

phẫu thuật cấp cứu. 

- Tách thành ĐMC cấp: theo dõi sát, phẫu thuật cấp nếu tách lan rộng có triệu chứng. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng... Cần theo dõi  sát, các thuốc chống 

đông đầy đủ và có thể can thiệp hút huyết khối hoặc phẫu thuật khi cần. 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch (động mạch, tĩnh mạch…): chảy máu, tụ 

máu, giả phình, thông động tĩnh mạch…. 
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02.105. NONG HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ  

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh dưới 20 kg. Chỉ định nong 

hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y 

tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 
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+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft 

(type B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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02.106. NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Van động mạch phổi (ĐMP) là van tổ chim ngăn cách động mạch  phổi với thất phải. Hẹp 

van động mạch phổi thường là một bệnh tim bẩm sinh và khi bị hẹp nặng sẽ gây ra suy 

tim phải, phương pháp điều trị chính là nong van động mạch phổi, tỷ lệ thành công cao, 

có kết quả khả quan, nó làm giảm tới 75% chênh áp qua van. Đây là lựa chọn điều trị đầu 

tiên cho các người bệnh hẹp van ĐMP đơn độc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Trẻ sơ sinh và trẻ em. 

1. Trẻ sơ sinh: hẹp van ĐMP có triệu chứng, chênh áp lớn. Nếu chênh áp qua van ĐMP < 

40mmHg trong bệnh cảnh cung lượng tim thấp hoặc còn ống động mạch shunt phải-trái. 

2. Trẻ em: hẹp van ĐMP vừa-nặng có triệu chứng 

Chênh áp qua van ĐMP > 40mmHg, khi cung lượng tim bình thường Tốt nhất là tiến hành 

khi trẻ 9-12 tháng tuổi. 

2. Chỉ định nong van ĐMP ở người lớn 

1. Hẹp van ĐMP với chênh áp qua van >64mmHg. 

2. Các tình trạng kèm theo bao gồm: Triệu chứng lâm sàng do hẹp van ĐMP Suy thất phải. Thất 

phải hai buồng. 

3. Rối loạn nhịp liên quan đến hẹp van ĐMP Luồng thông phải-trái trong tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

4. Hẹp van ĐMP nhẹ, chưa có triệu chứng 

5. Hẹp van ĐMP kèm theo các tổn thương phức tạp khác cần điều trị phẫu thuật: hẹp kèm theo 

hẹp đường ra; hẹp vòng văn; kèm thông liên thất; tứ chứng Fallot… 

6. Người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng; các rối loạn nặng tình trạn đông máu… 

7. Van ĐMP đã bị vôi hóa nhiều, xơ hóa… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ thành thạo về tim mạch can thiệp, 01 điều dưỡng và 01 kỹ 

thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh và bệnh án 

8. Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

9. Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

10. Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

11. Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

12. Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

13. Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ 
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(Lidocain hoặc Novocain) 

14. Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

15. Dụng cụ nong van động mạch phổi (bóng nong, dụng cụ căng bóng, wire vòng) 

+ Bóng nong van thường lớn hơn đường kính vòng van khoảng 25%, nhưng không lớn hơn 

140% đường kính vòng van. 

+ Chiều dài bóng: trẻ sơ sinh là 2cm, trẻ nhỏ 3cm, người lớn 4cm. Chiều dài bóng thường 

lớn hơn 1,5 lần đường kính bóng, để đảm bảo bóng cố định tốt. 

+ Đối với người lớn có thể dùng bóng Inoue (loại dùng để nogn van hai lá) 

16. Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

17. Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

18. Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải (kỹ thuật Seldinger) 

19. Tiêm heparin 50 đơn vị/kg hoặc 5000 đơn vị (với người lớn) 

20. Thông tim phải đo áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi và đánh giá chênh áp qua van 

động mạch phổi. 

21. Chụp buồng thất phải ở tư thế AP và nghiêng trái (LAO) 90˚. Đánh giá van động mạch phổi, 

đường ra thất phải, và vị trí hẹp van ĐMP. 

22. Đo kích thước vòng van ĐMP. 

23. Lái ống thông MP kèm guideiwre 0,018-0,035 lên ĐMP, tốt nhất là nhánh ĐMP trái để đảm 

bảo guidewire được cố định tốt nhất. Ở trẻ sơ sinh, nếu còn ống động mạch thì đẩy guidewire 

qua ống động mạch, xuống ĐMC xuống. 

24. Bơm rửa bóng bằng thuốc cản quang pha nước muối sinh lý. 

25. Đưa bóng nong đến buồng nhĩ phải dựa trên wire vòng, đưa bóng nong qua lỗ van động mạch 

phổi, bơm bóng nong từng bước để tách mép van động mạch phổi. 

26. Thường bơm bóng hoảng 3-4 lần. Mỗi lần bơm bóng không quá 10 giây. 

27. Ở người lớn, khi đường kính vòng van ĐMP vượt quá 20 mm, có thể dùng kỹ thuật nong hai 

bóng, sử dụng hai bóng để nong van cùng lúc. Khi đó phải đưa cả 2 guidewire lên ĐMP và 

trượt 2 bóng cùng lúc. 

28. Kỹ thuật dùng bóng Inoue: ở người lớn, có thể lái bóng Inoue trực tiếp lên qua van ĐMP (khi 

van không quá hẹp) hoặc dùng wire vòng đưa  lên thân ĐMP rồi trượt bóng Inoue lên để 

nong van ĐMP. 

29. Sau khi nong van động mạch phổi, kéo bóng ra, giữ guidewire lại trong động mạch phổi. 

30. Chụp lại thất phải và đánh giá chênh áp qua van động mạch phổi. Đánh giá áp lực động mạch 

phổi và chênh áp qua van sau nong. 

31. Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch. 
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Hình: Các bước nong van động mạch phổi 

VI. THEO DÕI 

32. Theo dõi các chức năng sống còn: mạch, huyết áp, SpO2. 

33. Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như, tràn dịch màng ngoài tim, dị ứng 

thuốc cản quang. 

34. Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

35. Vỡ đường ra thất phải gây tràn dịch màng tim: xử trí tràn dịch mang  tim cấp bằng chọc dẫn 

lưu và gửi phẫu thuật cấp 

36. Hở van ba lá: do thao tác gây đứt dây chằng 

37. Hở van ĐMP sau nong van: thường không gây ảnh hưởng đáng kể. 

38. Co thắt đường ra thất phải gây tụt áp và thiếu oxy. Xử trí bằng truyền dịch và thuốc chẹn beta 

giao cảm. 

39. Rối loạn nhịp thoáng qua. 

40. Chảy máu hoặc huyết khối tĩnh mạch đùi  
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02.107. NONG MÀNG NGOÀI TIM BẰNG BÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ  

TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM MẠN TÍNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tràn dịch màng ngoài tim tái phát do các bệnh ác tính hoặc đôi khi không rõ căn nguyên 

làm người bệnh phải tái nhập viện nhiều lần, thời gian nằm viện dẫn lưu dịch kéo dài, có thể 

gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh trong  bệnh cảnh ép tim nếu  không được dẫn lưu 

kịp thời, trước đây thường được chỉ định mở màng tim tối thiểu bằng phẫu thuật. Nong màng 

ngoài tim bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào khoang màng ngoài 

tim và nong màng ngoài tim (lá thành) tạo thành một cửa sổ để dẫn lưu dịch màng ngoài tim 

vào lớp trung mạc cho thấm dịch về hệ bạch huyết. Kỹ thuật này được tiến hành thay thế cho 

phẫu thuật có tỷ lệ thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có 

sẹo trên ngực, và có thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như người suy kiệt nặng, 

bệnh phổi phổi hợp nguy cơ cao khi phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh tràn dịch màng ngoài tim (TDMT) tái phát do các bệnh ác tính. 

- Tràn dịch màng ngoài tim không rõ nguyên nhân tái phát nhiều lần. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- TDMT do các nguyên nhân đã rõ như nhiễm trùng, tràn mủ  màng tim… 

- Người bệnh có tình trạng rối loạn đông máu, rối loạn số lượng và chức năng tiểu cầu. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích đầy đủ về thủ thuật và ký vào bản cam kết thực hiện thủ thuật. 

- Dùng các thuốc giảm đau, an thần trước thủ thuật: có thể cho morphin, truyền perfalgan… 

- Thủ thuật được tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp, người bệnh được bố trí nằm đầu 

cao trên bàn can thiệp (đầu cao 300). 

- Gắn điện tâm đồ, kẹp máy theo dõi SpO2… 

- Thở ô xy đầy đủ. 

- Thiết lập một đường truyền tĩnh mạch tốt và một đường tĩnh mạch để đưa các thuốc 

giảm đau, an thần.. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Dụng cụ mở thiết lập đường vào khoang màng ngoài tim (kim chọc dẫn lưu dịch màng 

ngoài tim, guidewire, introducer sheath). 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật: thuốc giảm đau (morphin, perfalgan), thuốc gây tê tại 

chỗ. 
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- Thuốc cản quang: pha với nước muối sinh lý với tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ nong màng ngoài tim 

+ Bóng nong là bóng Inoue, hoặc bóng nong ngoại biên. 

+ Guide Wire loại cứng. 

+ Que nong (dilator). 

- Ống thông dạng pigtail để dẫn lưu. 

- Kim chỉ khâu vị trí nong màng tim. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Nong màng ngoài tim bằng bóng được thực hiện tại phòng can thiệp tim mạch dưới hướng 

dẫn của màng hình quang tăng sáng và máy siêu âm tim. 

- Người bệnh được đặt tư thế nằm đầu dốc cao 300 

- Sát khuẩn vị trí đường vào khoang màng ngoài tim: Vị trí dưới mũi ức (đường Marphan). 

- Người bệnh được dùng Atropine 0,25mg từ 0.5-1 mg tiêm bắp để tránh hiện tượng cường 

phế vị trong khi làm thủ thuật. 

- Gây tê tại chỗ bằng lidocain 2%, an thần và giảm đau toàn thân bằng morphin, perfalgan 

truyền liên tục trong lúc làm thủ thuật. 

- Chọc dịch màng tim đường dưới mũi ức giống cách chọc màng tim thông thường. 

- Đưa 1 guide wire 0.35 inch vào trong khoang màng tim, dùng que nong rộng đường vào. 

- Đưa ống thông pigtail 6 - 8F vào khoang màng tim qua guide wire. 

- Lấy ra khoảng 500ml dịch để làm giảm triệu chứng và cải thiện huyết động cho người 

bệnh (khi người bệnh bị tràn dịch nhiều). 

- Bơm vào khoang màng tim 5ml thuốc cản quang qua pigtail để xác  định rõ khoang màng 

tim. 

- Rút pigtail vẫn lưu wire ở trong khoang màng tim. 

- Đưa que nong (dilator 14 F) vào khoang màng tim nong làm rộng đường vào khoang 

màng tim. 

- Sau đó đưa bóng nong (đường kính 24 - 26 mm) qua guidewire vào khoang màng ngoài 

tim. 

- Xác định vị trí bóng nong bằng cách bơm nhẹ bóng, đảm bảo eo bóng nằm đúng vị trí lá 

thành màng ngoài tim (đối với bóng Inoue), bóng nằm giữa màng tim với bóng ngoại biên 

- Sau đó bơm bóng nở tối đa (khoảng 3cm). Bơm bóng tối đa là khi phần eo của bóng mất 

đi. 

- Bơm bóng thêm 2-3 lần nữa để đạt hiệu quả tối ưu. 

- Rút bóng nong ra, lưu guidewire. 

- Đưa pigtail vào lại khoang màng tim, đặt pigtail ở vị trí thấp nhất của quả tim. 

- Bơm rửa và rút hết dịch trong khoang màng tim ra để hạn chế tình trạng viêm màng ngoài 

tim do thuốc cản quang. 

- Lưu ống thông pigtail để dẫn lưu nốt chỗ dịch trong khoang màng tim bằng cách nối với 
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hệ thống  hút áp lực âm liên tục. 

- Khâu vị trí nong bóng và cố định pigtail dẫn lưu. 

Hình1 : Quá trình nong bóng màng ngoài tim dưới màn tăng sáng 

VI. THEO DÕI 

- Hút áp lực âm liên tục dẫn lưu màng tim. 

- Theo dõi lượng dịch qua dẫn lưu. 

- Siêu âm tim đánh giá dịch màng tim, màng bụng, màng phổi 2 bên. 

- Rút dẫn lưu khi dịch ra < 75ml/24giờ. 

- 48giờ sau khi rút dẫn lưu siêu âm tim đánh giá dịch màng tim tái phát, dịch màng phổi, 

dịch màng bụng. 

- Tất cả người bệnh đều được dùng colchicin 1mg trong vòng 1 tháng sau thủ thuật để góp 

phần hạn chế tái phát dịch màng tim do cơ chế phản ứng viêm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Cường phế vị do đau: nhịp tim chậm, huyết áp tụt, cần phát hiện sớm, cho atropin và 

truyền dịch đầy đủ. 

- Ngừng tim do kích thích đám rối dương. 

- Nhiễm trùng: tại chỗ chọc hoặc toàn thân, theo dõi, dùng kháng sinh sớm. 

- Biến chứng chảy máu nặng do ảnh hưởng đến động mạch nhỏ lân cận: có thể phải can 

thiệp ngoại khoa. 

- Suy hô hấp do các thuốc giảm đau… 

- Chấn thương tim phổi: do nong thô bạo, cần phát hiện vị trí và can thiệp ngoại khoa nếu 

cần. 
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02.108. NONG HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ + ĐẶT STENT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định nong 

và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong, đặt Stent eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. Rút 

bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian bơm 

bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo lại chênh 

áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không còn chênh 

áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 
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+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

5. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft (type 

B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

6. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

7. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

8. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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02.118. SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH VÀNH (IVUS) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm trong lòng động mạch vành (Intra Vascular Ultra Sound – IVUS) là một trong những 

tiến bộ của Tim Mạch Can Thiệp, dùng đầu dò siêu âm gắn ở đầu ống thông đưa vào trong 

lòng ĐMV để khảo sát chính xác mức độ tổn thương động mạch vành, hình ảnh và bản chất 

mảng xơ vữa, đo đạc được chính xác diện tích lòng mạch hẹp, diện tích và thể tích mảng xơ 

vữa… IVUS là một biện pháp chẩn đoán bổ sung cho chụp ĐMV, giúp thày thuốc can thiệp 

có quyết định điều trị chính xác hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 13.1. Hình ảnh mô tả nguyên lý IVUS (trên); hình ảnh đầu dò IVUS gắn trên catheter 

(dưới) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khảo sát chính xác và chi tiết các tổn thương động mạch vành giúp đưa  ra chỉ định can 

thiệp đúng trong các trường hợp mà chỉ hình ảnh chụp ĐMV khó đưa ra quyết định như: 

+ Tổn thương thân chung ĐMV trái 

+ Tổn thương hẹp mức độ vừa trên chụp mạch (hẹp từ 40%-70% đường kính lòng ĐMV) 

+ Tổn thương chỗ phân nhánh; tổn thương dài lan toả. 

+ Khảo sát tình hình tái hẹp sau khi đã đặt stent trước đây. 

+ Khi hình ảnh tổn thương trên chụp ĐMV khó đánh giá,  mờ nhạt. 

- Tổn thương tắc mạn tính ĐMV: giúp tìm hiểu lòng thật để đưa dây dẫn qua. 

- Đánh giá kết quả can thiệp/đặt Stent động mạch vành đã tối ưu chưa. 

- Đánh giá tổn thương, mảng xơ vữa và một số dị thường đặc biệt khác của động mạch vành. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Thận trọng khi tiến hành IVUS: hẹp quá nặng, vôi hóa nhiều, mạch gập góc, nhiều huyết 

khối, đoạn mạch xa quá nhỏ. 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp: một thực hiện chính; một phụ. 

- 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên thành thạo về các thiết bị và máy IVUS. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Người bệnh được dùng các thuốc đầy đủ theo quy định (điều trị can thiệp ĐMV) trước khi 

làm thủ thuật (chống ngưng tập tiểu cầu, statin, hạ huyết áp...). 

- Heparin với liều 70 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch ngay khi bắt đầu thủ thuật. 

- Nitroglycerin pha sẵn để bơm qua ống thông khi cần thiết. 

3. Dụng cụ, phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Máy siêu âm trong lòng mạch của hãng Boston Scientific. 

- Bộ phận kết nối, kéo đầu dò (pullback system). 

- Bộ phận chân đế của bộ phận kết nối. 

- Bộ catheter có gắn đầu dò siêu âm trong lòng mạch. 

- Bộ ống thông can thiệp động mạch vành (guiding catheter) và dây dẫn can thiệp động mạch 

vành (guide wire) theo tiêu chuẩn. 

- Các dụng cụ phụ trợ cơ bản trong chụp và can thiệp động mạch vành (introducer, sheath, 

khúc nối, manifold, Y connector, ...) 

 

  A B C 

Hình 13.1. Hệ thống catheter có gắn đầu dò siêu âm và chân đế (A); đầu dò siêu âm nhìn 

gần (B) và máy để thăm dò Siêu âm trong lòng mạch (C) 

4. Hồ sơ bệnh án: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Các bước kỹ  thuật 
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- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch, thường là động mạch quay, có thể sử dụng đường vào là động 

mạch đùi. 

- Sau khi tiến hành chụp ĐMV xác định vị trí hẹp, luồn dây dẫn lái qua chỗ hẹp và đưa đến 

đoạn xa ĐMV. 

- Kết nối đầu dò siêu âm với máy IVUS, đuổi khí, test đầu dò siêu âm xem có hoạt động bình 

thường hay không, với hình ảnh tròn và đều trên màn hình ở chế độ test. 

- Đưa đầu dò siêu âm vào trong lòng mạch, trượt trên dây dẫn, đi qua chỗ tổn thương ít nhất 

>10mm, ra phía đầu xa tổn thương. 

- Lựa chọn chế độ kéo ngược đầu dò từ phía xa qua chỗ tổn thương về phía đầu gần tùy thuộc 

tổn thương: 

+ Sử dụng chế độ kéo tự động (auto pullback): kết nối đầu dò với hệ thống pullback và 

cài đặt chế độ kéo ngược với tốc độ định sẵn 0.5mm/s. 

+ Sử dụng chế độ manual: kéo ngược bằng tay khi cần thiết. 

- Đánh giá tổn thương ĐMV: mức độ hẹp, hình thái lòng mạch, mảng xơ vữa, mức độ vôi hóa, 

chiều dài tổn thương, mức độ áp thành của stent,... Đo đạc các thông số cần thiết 

- Rút đầu dò siêu âm ra khỏi lòng mạch vành. 

- Bơm nitroglycerin với liều 100-200g qua ống thông làm giãn ĐMV. 

- Chụp lại động mạch vành, hoàn tất quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              A       B 

Hình 13.2. Sơ đồ các thông số đo được trên IVUS (A), và hình ảnh mô  tả cách đo một trường hợp 

thực tế. 

VI. THEO DÕI 

Theo dõi tình trạng đau ngực trên lâm sàng và các thông số mạch, huyết áp, điện tim của người 

bệnh trong quá trình thực hiện đo IVUS để phát hiện sớm các biến chứng và xử trí. 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tách thành ĐMV do quá trình đưa đầu dò siêu âm vào lòng ĐMV: phát hiện sớm và đặt 

stent nếu cần. 

- Co thắt ĐMV: khá hay gặp, nên cho nitroglycerin đều đặn. 

- Dòng chảy chậm trong lòng ĐMV. 

- Tắc mạch đoạn xa, huyết khối... 

- Đứt đầu dò siêu âm trong lòng mạch: giữ nguyên guidewire, có thể dùng mini snare gắp 

ra hoặc đưa thêm guidewire khác bên cạnh và dùng bóng bơm căng rồi kéo ra. 

- Các biến chứng khác liên quan đến chỗ chọc mạch (huyết khối, tắc mạch); liên quan đến 

thủ thuật can thiệp ĐMV (xem quy trình can thiệp ĐMV). 
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02.120. SỐC ĐIỆN ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Sốc điện ngoài lồng ngực (thường được gọi là sốc điện) là một quy trình kỹ thuật nhằm 

phóng ra một luồng điện có năng lượng cao từ máy khử rung (defibrillator) đi qua lồng ngực 

người bệnh để phục hồi nhịp xoang khi  người bệnh bị loạn nhịp tim (cụ thể trong trường 

hợp này là người bệnh bị rung nhĩ). 

Rung nhĩ là thuật ngữ điện tâm đồ dùng để chỉ tình trạng rung hỗn loạn và không có hiệu 

quả huyết động của tâm nhĩ làm cho nhịp thất trở nên không đều nhưng với tần số chậm hơn 

rất nhiều do có thời kỳ trơ của đường dẫn truyền nhĩ thất. Rung nhĩ là một trong những rối 

loạn nhịp thường gặp nhất. Rung nhĩ thường mạn tính nhưng cũng có thể xảy ra đột ngột 

mang  tính kịch phát trước khi trở thành mạn tính (rung nhĩ cơn). Có 2 dấu hiệu đặc trưng 

của rung nhĩ trên điện tâm đồ đó là không có sóng P mà thay vào đó là những sóng nhỏ không 

đều về thời khoảng và biên độ với tần số rất nhanh từ 400 – 600 lần/phút. Những sóng này 

được gọi là sóng f, nhìn thấy rõ nhất ở các chuyển đạo D2, D3, aVF và V1, V2. Dấu hiệu thứ 

hai là thời khoảng phức bộ QRS không đều nhưng hình dạng QRS thì bình thường. Mặc dù 

không có rối loạn dẫn truyền trong thất nhưng biên độ QRS thay đổi. Sóng T có thể dẹt hoặc 

đảo ngược và đoạn ST chênh nhẹ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Sốc điện cấp cứu đối với người bệnh rung nhĩ khi: 

- Người bệnh có biểu hiện rối loạn huyết động do rung nhĩ (huyết áp tụt dưới 90/60 mmHg, 

thiểu niệu…), không kiểm soát được nhịp thất mặc dù đã được điều trị tối ưu bằng các 

thuốc chống loạn nhịp. 

- Người bệnh có dấu hiệu suy tim trên lâm sàng: gan to, tĩnh mạch cổ nổi, khó thở, huyết 

áp thấp, thiểu niệu hoặc vô niệu 

2. Sốc điện nhằm khôi phục nhịp xoang cho những người bệnh rung nhĩ mạn tính, có chỉ số 

tái phát rung nhĩ sau sốc điện thấp nhằm giảm thiểu nguy cơ huyết khối, tắc mạch do 

nguy cơ hình thành cục máu đông trong tim do rung nhĩ và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người bệnh (gọi tắt là sốc điện theo chương trình). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Có huyết khối trong buồng tim. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 bác sĩ chuyên khoa 

- 02 y tá đã được đào tạo, tập huấn về quy trình sốc điện. 

2. Phương tiện 

- Máy sốc điện phải trong tình trạng hoạt động tốt, bộ phận đồng bộ hoạt động chuẩn. 

- Hai cần sốc phải sạch, tiếp xúc tốt với da ngực người bệnh và phải phóng điện đúng công 

suất cài đặt. 
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- Máy theo dõi điện tâm đồ, huyết áp động mạch, nhịp thở, SaO2. 

- Dụng cụ và thuốc gây mê 

- Dụng cụ để người bệnh thở oxy qua mũi hoặc qua mặt nạ. 

- Canule Malot 

- Bóng Ambout 

- Dụng cụ đặt nội khí quản, máy hút 

- Xe đựng dụng cụ cấp cứu có thuốc và dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn theo quy định. 

3. Người bệnh 

Người bệnh được nhập viện tại khoa Tim mạch được thăm khám lâm sàng (lưu ý thời 

gian xuất hiện rung nhĩ, các triệu chứng lâm sàng của tình trạng huyết động và suy tim, 

những thuốc chống loạn nhịp, các thuốc chống đông máu đã và đang dùng) và làm các 

xét nghiệm: 

- Điện tâm đồ 

- Siêu âm tim (siêu âm tim qua thành ngực tại giường đối với người bệnh cấp cứu, siêu âm 

tim qua thực quản nhằm phát hiện huyết khối nhĩ trái và tiểu nhĩ trái đối với người bệnh 

rung nhĩ sốc điện theo chương trình) 

- Chụp Xquang tim phổi thẳng 

- Xét nghiệm máu : điện giải đồ (lưu ý nồng độ kali máu), đông máu cơ bản (PT, INR đối 

với người bệnh dùng thuốc chống đông kháng vitamin K), CK, CK-MB, Troponin T nhằm 

loại trừ nhồi máu cơ tim mới, công thức máu. 

- Giải thích cho người bệnh mục đích, ý nghĩa của phương pháp điều trị để người bệnh bình 

tĩnh phối hợp thực hiện. Đối với người bệnh sốc điện điều trị theo chương trình, phải nhịn 

ăn và uống tối thiểu 6h trước khi làm thủ thuật. Người bệnh được nằm trên giường có đệm 

hoặc chiếu khô không dẫn điện, không tiếp xúc với người hoặc các vật dẫn điện tại giường 

bệnh cũng như quanh giường người bệnh. 

- Giải thích cho người thân của người bệnh mục đích, sự cần thiết phải tiến hành sốc điện, 

những nguy cơ, biến cố có thể xảy ra trước, trong và sau sốc điện và ký giấy cam đoan 

nếu đồng ý sốc điện cho người bệnh. 

- Người bệnh sốc điện cấp cứu phải được dùng thuốc chống đông trước đó. Nếu trước khi 

sốc điện 6h mà người bệnh chưa được tiêm dưới da heparin trọng lượng phân tử thấp tối 

thiểu với liều dự phòng huyết  khối thì trước khi sốc điện, cần tiêm tĩnh mạch liều nạp từ 

5000 - 10000 đơn vị heparin không phân đoạn tùy theo cân nặng của người bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại biên. Dung dịch Glucose 5% chảy chậm 10 - 15 

giọt/phút với mục đích giữ đường truyền tĩnh mạch này để đưa thuốc trong quá trình thực 

hiện kỹ thuật vào người bệnh. 

- Vệ sinh bề mặt nơi đặt cần sốc trên lồng ngực người bệnh bằng bàn chải mềm, gạc và nước 

muối sinh lý để tăng tính dẫn điện của da ngực người bệnh. Vị trí đặt cần sốc theo quy ước 
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là 1 cần sốc đặt tại mỏm tim, 1 cần sốc đặt tại sát bờ phải xương ức, dưới xương đòn phải. 

Sau khi làm vệ sinh, bôi trơn bằng chất gel điện cực ở mức độ đủ dày để làm giảm trở kháng 

thành ngực đồng thời tránh gây bỏng da ngực người bệnh. 

- Bật máy sốc điện, nối dây điện cực điện tâm đồ của máy với các điện  cực điện tâm đồ 

dán trên người bệnh, đảm bảo hình ảnh điện tâm đồ rõ nét, không bị nhiễu, bộ phận nhận 

cảm đồng bộ của máy sốc hoạt động tốt. Thử bộ phận sốc điện với mức năng lượng quy 

ước cho lần sốc đầu tiên là 50 J. Bấm thử công tắc phóng điện trên cần sốc đảm bảo máy 

phóng điện đầy đủ. Bộ phận in của máy sốc phải hoạt động theo đúng quy trình (sau khi 

sốc, giấy điện tim phải được in ra tự động tại bộ phận in của máy sốc). Sau khi đã thử 

máy, lật ngửa bàn sốc, bôi gel, nạp lại cường độ dòng điện cho lần sốc đầu tiên là 50J và 

sẵn sàng phóng điện sốc khi có hiệu lệnh. 

- Gây mê người bệnh: Trừ khi người bệnh mất ý thức hoàn toàn (hôn mê), tất cả những 

trường hợp khác trước khi sốc điện, người bệnh phải được gây mê có hiệu quả. 

+ Các thuốc gây mê được sử dụng đó là propfon (biệt dược: Diprivan, Anepol, Propofol 

Lipuru) . Nếu không có Propofol thì thay bằng Thiopental: 

+ Propofol Lipuro 1%, chai 100 ml. Tiêm ngắt quãng 20 mg/10 giây cho đến khi đạt độ mê 

cần thiết (1-2 mg/kg). Tổng liều 20 – 50 mg/phút. 

+ Thiopental lọ 0,5g: hòa tan thuốc bột bằng cách thêm nước cất hoặc  dung dịch nước muối 

sinh lý cho đến nồng độ 2,5%. Sau khi tiêm tĩnh mạch được 2 - 3 ml dung dịch 2,5% với 

tốc độ không quá 1 ml/10 giây, quan sát trước khi tiêm nốt số thuốc còn lại. Trong khoảng 

30 giây đến 1 phút, cần quan sát phản ứng của người bệnh. Nếu người bệnh còn phản ứng, 

nên tiếp tục tiêm thuốc với tốc độ bình thường, cho đến khi đạt được mức độ mê cần thiết. 

Hầu hết người bệnh cần không quá 0,5 g. 

+ Mức độ gây mê cần thiết được xác định như sau: trong khi tiêm thuốc, nói với người bệnh 

đếm từ 1 đến 50. Người bệnh thường đếm được đến 30 sau đó sẽ đếm chậm dần. Lúc này 

người thày thuốc gọi to và nhắc người bệnh tiếp tục đếm. Khi người bệnh không đếm được 

nữa, thở chậm lại đồng thời người thày thuốc gây đau bằng cách véo nhẹ vào mặt trong đùi 

mà không thấy người bệnh phản ứng lại thì được coi là đạt  mức độ gây mê cần thiết, cần 

nhanh chóng tận dụng thời gian này để tiến hành sốc điện cho người bệnh vì các thuốc mê 

trên đều hết tác dụng rất nhanh sau khi ngừng tiêm. 

- Tiến hành sốc điện khi người bệnh đã đạt được mức độ gây mê cần thiết. Người thày thuốc 

đặt 2 bản cực sốc lên ngực người bệnh tại 2 vị trí đã được xác định với lực ép khoảng 12 

kg, quan sát nhanh xung quanh, nếu thấy đủ các điều kiện an toàn thì ra hiệu lệnh “sốc” 

và phóng điện từ cần sốc. 

- Với máy sốc điện 2 pha nếu sốc điện 50J không thành công thì có thể nâng cường độ dòng 

điện lên liều tối đa để tiến hành sốc lần 2. Thông thường đối với những trường hợp rung 

nhĩ mới xuất hiện phải sốc điện cấp cứu thì chỉ cần quy trình sốc nói trên thành công ở hầu 

hết các người bệnh. Nếu không thành công thì cần ngừng lại, có thể tiếp tục truyền 

amiodarone, thăm khám lại lâm sàng và làm các xét nghiệm kiểm tra và xem xét sốc điện 
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lại nếu có chỉ định. Đối với người bệnh sốc điện điều trị theo chương trình, nếu sau 2 lần 

sốc điện không thành công thì có thể coi là không điều trị được bằng sốc điện. 

VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Lâm sàng: ý thức người bệnh, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp. Nếu người bệnh ngừng thở thì 

cố gắng kích thích bằng cách gây đau và gọi to cho người bệnh tỉnh. Nếu người bệnh vẫn 

ngừng thở và SaO2 <90%: bóp bóng có oxy hỗ trợ. Nếu tăng tiết đờm rãi: hút đờm rãi qua 

mũi miệng. Hếm khi phải đặt nội khí quản và thờ máy sau sốc điện, trừ khi người bệnh bị 

tai biến mạch não do cục máu đông bắn lên não sau sốc điện. 

- Theo dõi điện tâm đồ và xử trí những rối loạn nhịp nếu có. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nếu có dấu hiệu tai biến mạch não: cần nhanh chóng xác định bằng chụp cộng hưởng từ 

hạt nhân sọ não để quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp hút cục máu đông 

ra khỏi mạch não. 

- Đỏ da gây đau rát vị trí sốc điện: bôi các thuốc chống đau, giảm viêm không steroid. 

- Bỏng da vị trí sốc: đắp gạc mát vô trùng, xịt Panthenol… 

- Thông thường sau khi sốc điện trở về nhịp xoang, nên cho người bệnh uống amiodaron 

200 mg/ngày và dùng thuốc chống đông kháng vitamin K, duy trì INR = 2-3 trong thời 

gian ít nhất 3 tuần, sau đó tùy từng trường hợp mà người thày thuốc có những phác đồ 

điều trị và theo dõi  cụ thể cho người bệnh. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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02.122. THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thoái hoá và vôi hoá van động mach chủ (ĐMC) là nguyên nhân gây hẹp van ĐMC ở 

người cao tuổi. Thay van ĐMC qua da là một tiến bộ kỹ thuật những năm gần đây, cho phép 

thay được van ĐMC mà không cần phẫu thuật và đã được chứng minh cải thiện tiên lượng 

của người bệnh. Chỉ định chủ yếu là cho những người bệnh quá già, có nhiều bệnh phối hợp, 

không  thể phẫu thuật được. Kỹ thuật thay van ĐMC qua da là một lựa chọn thay  thế cho 

những đối tượng người bệnh này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp khít van ĐMC do bệnh lý thoái hoá van (chênh áp trung bình qua van 

ĐMC > 40mmHg, diện tích van ĐMC<0,8  cm2, hoặc tốc độ dòng qua van > 4,0 m/giây). 

- Kích thước vòng van ĐMC từ 18-24 mm. 

- Có triệu chứng lâm sàng (NHYA≥II) 

- Người bệnh có nguy cơ phẫu thuật cao (tuổi cao, nhiều bệnh phối hợp): Điểm STS > 10. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có khả năng chịu đựng được phẫu thuật thay van với  nguy cơ phẫu thuật thấp 

- Các đường vào động mạch không phù hợp (mạch đùi; mạch dưới đòn…) hẹp/tắc, vôi hóa, 

nhỏ (khi đó cần cân nhắc kỹ thuật thay qua mỏm tim và phải phối hợp với phẫu thuật tối 

thiểu). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Kíp bác sĩ thực hiện kỹ thuật thay van ĐMC qua da là một kíp đa chuyên khoa được tập 

huấn, đào tạo và tổ chức tốt bao gồm: 

- Bác sỹ tim mạch can thiệp 

- Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh 

- Bác sỹ siêu âm tim 

- Bác sỹ gây mê 

- Phẫu thuật viên tim mạch 

Điều dưỡng phòng can thiệp: 02 kỹ thuật viên chuẩn bị và lắp van động mạch chủ, 04 điều 

dưỡng phòng tim mạch can thiệp 

2. Phương tiện 

- Chuẩn bị bàn để dụng cụ: áo phẫu thuật, bộ bát vô khuẩn, găng, bơm kim tiêm các loại 

5ml, 10 ml, 20 ml, gạc vô khuẩn. 

- Chuẩn bị bàn lắp van: Bộ bát vô khuẩn dựng nước muối sinh lý, nước muối sinh lý lạnh 

(2 - 6 độ ) 

- Máy siêu âm qua thực quản. 
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- Thiết bị để gây mê nội khí quản: thuốc gây mê, nội khí quản, máy thở. 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (máy tạo nhịp tạm thời, dây điện cực). 

- Dụng cụ thiết lập đường vào động - tĩnh mạch: bộ sheath, kim chọc mạch. 

- Ống thông pigtail, ống thông Amplazer left, guidewire đầu thẳng. 

- Guidewire siêu cứng (super stiff wire) 

- Bóng nong van động mạch chủ 

- Dụng cụ đóng động mạch (Perclose) 

- Bộ dụng cụ thay van ĐMC qua da 

+ Sử dụng van Edwards SAPIEN hoặc van CoreValve. 

+ Cỡ van: cỡ 23mm nếu kích thước vòng van ĐMC 18-21 mm, cỡ 26 mm nếu kích thước 

vòng van ĐMC 22-24 mm. 

+ Bộ delivery RetroFlex 3. 

- Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1: 7, dùng khi nong van động mạch 

chủ 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine, thuốc cấp cứu) 

3. Người bệnh và hồ sơ bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi (6F) và động mạch đùi (6-8F) ở bên không dùng để can 

thiệp. 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi. 

- Đẩy ống thông pigtail vào động mạch đùi để chụp ĐMC. Chụp ĐMC ở vị trí trên van theo 

hai tư thế nghiêng phải và nghiêng trái. Chọn góc chụp bộc lộ rõ cả ba lá van ĐMC. 

- Bộc lộ động mạch đùi bên dùng để can thiệp: đặt sheath 18F. 

- Tiêm heparin, duy trì ACT 250-300 giây. 

- Đưa guidewire xuống buồng thất trái bằng cách dùng catheter AL1 và guidewire đầu 

thẳng 

- Đưa Super stiff Wire qua van động mạch chủ xuống mỏm thất trái : Thay AL1 bằng 

catheter pigtail vào buồng thất trái sau đó đưa Super stiff  Wire qua catheter pigtail để đến 

mỏm thất trái 

- Thay van đối với van dạng stent loại Edward – Sapien 
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+ Qua guidewire cứng, đẩy bộ delivery Retroflex 3 lên vị trí van ĐMC. 

+ Xác định vị trí đặt van ĐMC dựa vào màn huỳnh quang tăng sáng, chụp ĐMC, và siêu âm 

qua thực quản. 

+ Tạo nhịp thất tần số cao và bơm bóng để đặt van ĐMC. 

- Đối với van loại tự nở (Core Valve): 

- Tiến hành nong van ĐMC qua da tối đa ( Hạ huyết áp bằng tạo nhịp tim với tần số 180 - 

220 ck/ phút trong quá trình nong van) 

+ Đưa hệ thống Corevalve đã được làm duỗi thẳng trong ống thông (sheath) qua van ĐMC 

đến chỗ đường ra thất trái. 

+ Chụp ĐMC xác định vị trí van. 

+ Thay van: rút dần sheath cho đầu xa van nở ra một chút (khoảng 1/3 Core Valve), kéo về 

cho đúng vị trí (đầu xa của van cách lá van khoảng 4 – 6 mm), rút dần sheath ra để mở 2/3 

Core Vale đồng trục với trục của động mạch chủ, chụp kiểm tra vị trí rồi mở toàn bộ Core 

Valve. 

 

Hình 1. Hình ảnh minh họa các bước thay van ĐMC qua da loại bơm bóng (van 

Sapien) 

- Sau khi đặt van ĐMC, đưa pigtail vào để đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC. 

- Chụp lại gốc ĐMC để đánh giá mức hở van, rò chân van… 

- Kết thúc thủ thuật, rút dụng cụ. Trung hoà heparin bằng protamine. Đóng động mạch bằng 

khâu động mạch hoặc dùng dụng cụ đóng mạch chuyên dụng (perclose). 

VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Theo dõi các chức năng sống còn sau khi thay van động mạch chủ. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau thay van động mạch chủ như tai biến mạch 

não, tràn dịch màng ngoài tim, rách vòng van động mạch chủ, rối loạn nhịp hay gặp nhất 

là Bloc dẫn truyền nhĩ thất... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng liên quan đến chọc mạch: rất hay xảy ra, cần có cự hỗ trợ của bác sỹ ngoại 

khoa. 

- Di lệch van: nếu van di lệch nhiều xuống thất trái: có thể dùng snare kéo lại cho đến chỗ 

đạt yêu cầu (đối với Core Valve). Nếu không kéo được hoặc với van Edward-Sapien thì 

cần sự hỗ trợ của phẫu thuật. Nếu van di lệch vào trong ĐMC thì có thể đặt thêm một van 

khác cho đúng vị trí, van di lệch đó bơm cho nở tối đa và để nguyên trong ĐMC. 

- Biến chứng chèn ép động mạch vành gây NMCT cấp: phát hiện sớm, có thể tìm cách can 

thiệp hoặc phẫu thuật. 

- Biến chứng tách thành ĐMC 

- Biến chứng gây bloc nhĩ thất cấp 3 do van chèn ép vào đường ra thất trái: thường gặp hơn 

với van loại Core Valve, cần cấy máy tạo nhịp. 

- Rò chân van: có thể bít bằng coil. 

- Các biến chứng khác: tràn dịch màn tim; tắc mạch, nhiễm trùng… phát hiện và xử trí 

giống như trong các thủ thuật can thiệp tim mạch khác. 
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02.123. THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Thăm dò điện sinh lý tim là một phương pháp thăm dò chảy máu cơ bản, trực tiếp để 

chẩn đoán xác định các loại rối loạn nhịp tim và cơ chế gây ra các rối loạn nhịp tim này mà 

các phương pháp khác như khám lâm sàng, điện tâm đồ, siêu âm tim, ghi Holter điện tim 24 

giờ không thể chẩn đoán chắc chắn. Đó là tiêu chuẩn vàng để các phương pháp khác so 

sánh và đánh giá kết quả của điều trị nội khoa và ngoại khoa hiện nay. Đồng thời thăm dò 

điện sinh lý tim cũng là phương pháp nền tảng cho việc phát triển kỹ thuật can thiệp điều trị 

rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp tim vĩnh 

viễn,…  

II. CHỈ ĐỊNH  

Thăm dò điện sinh lý tim được sử dụng cho 03 nhóm bệnh: rối loạn nhịp nhanh, rối 

loạn nhịp chậm và ngất chưa rõ nguyên nhân.  

1. Rối loạn nhịp chậm:   

- Các bệnh lý tổn thương hệ thống dẫn truyền trong tim cũng như bệnh lý nút xoang.   

- Người bệnh ngất chưa rõ nguyên nhân.  

2. Rối loạn nhịp nhanh:  

Các loại rối loạn nhịp nhanh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Nhiểm khuẩn cấp.  

2. Rối loạn đông máu.   

3. Người bệnh quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ giúp.   

- 02 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật.   

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong thăm dò điện sinh lý tim: isoproterenol TM, procainamid TM, adenosin 

TM, atropin TM.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật.   

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.   
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- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ 

theo dõi từ 25 đến 300 mm/s.   

- Introduce 5F, 6F, 7F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.   

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dịch gây tê tại chỗ: novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10 ml: 4 chiếc; 5 ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết.   

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định thăm dò điện sinh lý tim theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá 

nhân và viết cam kết thủ thuật.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:   

+ Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

+ Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

+ Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của 

tâm nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc 

hoặc bằng điện.  

+ Phát hiện các rối loạn nhịp hoặc bất thường điện học trong buồng tim.  

+ Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI   

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim, người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị 

tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24 

giờ sau thăm dò điện sinh lý tim.  
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: bình tĩnh sốc điện với liều điện 150-200 J (Biphasic) hoặc 200-300 J 

(monophasic).   

- Cường phế vị: lập tức nâng hai chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, atropin 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Cần giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê tại 

chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng heparin tĩnh mạch 2000-5000 

UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dịch 

màng tim bằng soi X quang và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim. Theo dõi 

sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng 

từng bước, luôn luôn soi X quang kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và 

lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010.  
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02.124. THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG SWAN GANZ  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương 

giải phẫu - sinh lý của tim-mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm 

sinh..) và những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông 

số huyết động học bao gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, độ 

bão hoà oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng được 

chụp dưới màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá.  

II. CHỈ ĐỊNH   

Bảng 1. Chỉ định thông tim  

 Chỉ định  Thủ thuật  

1.  Bệnh động mạch vành (ĐMV)    

a.  Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái   

b.   Cơn đau thắt ngực không ổn định   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái   

c.  Đánh giá trước phẫu thuật   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái  

d.  Thiếu máu cơ tim thầm lặng   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine   

e.   Nghiệm pháp gắng sức dương tính   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine  

f.  Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV   

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine  

2.   Nhồi máu cơ tim     

a.  Đau thắt ngực không ổn định sau nhồi 

máu cơ tim (NMCT)  

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái  

b.  Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại  Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

thông tim phải   

c.  Sốc tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim phải  

d.  Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá)  

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải  

3.   Đột tử do tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải  

4.  Bệnh van tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải, ± chụp ĐMC   
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5.   Bệnh tim bẩm sinh   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải, ± chụp ĐMC   

6.  Tách thành ĐMC   Chụp ĐMV, chụp ĐMC   

7.   Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim   

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải   

8.  Bệnh cơ tim   Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải, ± sinh thiết 

cơ tim   

9. Đánh giá trước và sau ghép tim   Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải, sinh thiết cơ 

tim  

Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành 

thông tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh thần.  

Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim 

cấp cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm 

ngửa, tiến hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt hơn 

là điều trị nội khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể cần đặt 

nội khí quản, đặt bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch.   

Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ 

yếu được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các đường vào khác của thông tim được 

trình bày trong hình 1.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết 

bị cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm:  

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp   
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Hình 1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái  

Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được.   

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu.   

- Nhiễm khuẩn, sốt.   

- Có thai.   

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng).  

- Suy tim nặng.   

- Suy thận.   

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được.   

- Người bệnh không hợp tác.   

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật.  

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì. Từ đó:  

+ Xác định “lộ trình” thông tim, bên nào, các bước tiến hành.  
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+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu.  

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào.  

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van…  

+ Cần đưa ra kết luận gì.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ, gồm: bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn.  

- Gạc vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml; dụng cụ ba chạc.  

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (lidocain hoặc novocain).  

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực.   

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết…   

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa oxy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng tim; 

luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Quy trình thông tim phải (hình 2)  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi.   

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải.  

- Nhĩ phải:   

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới.   

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải.   

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0-40 mmHg)  

Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra.   

- Thất phải:   

+ Đẩy catheter xuống thất phải.   

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0-100 mmHg).  
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Hình 2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: tĩnh 

mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: đường ra thất 

phải; RPA: động mạch phổi phải; RAA: tiểu nhĩ phải; HV: tĩnh mạch trên gan).  

- Mao mạch phổi bít:   

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh 

phải hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít.  

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg).  

- Động mạch phổi:   

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch 

phổi.   

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg).  

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt.   

- Kéo catheter về thất phải:  

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít - động mạch phổi.   

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi - thất phải.   

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít.  
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- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng tim 

mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau để xác 

định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các nhánh…  

2. Quy trình thông tim trái  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào động mạch đùi.  

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm.   

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F 

cho sheath 6F).  

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng).   

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành.   

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg).  

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên.   

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3):  

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van 

động mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 3 

mô tả kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC.   

+ Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang  0-200 

mmHg).  

- Đánh giá thất trái:   

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái 

(tốc độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg).  

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 300 và 

nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút.  

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên 

thất, các bất thường giải phẫu khác của thất trái.   

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua  van 

động mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang  0-

200 mmHg).  
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Hình 3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên)  

và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới).  

- Đo bão hòa oxy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.  

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái giải 

phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch chủ 

đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch…  

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời  

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu.  

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi bít 

và đưa pigtail xuống buồng thất trái.  

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái.   

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 mm/giây).  

- Ghi đồng thời áp lực thất phải - thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng bệnh 

cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế.   

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick.   

- Đánh giá các luồng thông trong tim.   

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi.   

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ.  

4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác  

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá đã 

chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong van hai lá.  

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay).  

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách,…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt theo 

yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van động 

mạch chủ,…  
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VI. THEO DÕI  

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ.  

- Theo dõi vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngay lập tức.  

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch: cần vệ sinh thay băng hàng ngày.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill patient. JAMA, 

276 (1996), pp. 889-897.  

2. Braunwalds Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Editor: Anne Snyder, an 

imprint of Elsevier.  

3. Cardiac Catheterization Handbook, manuals, etc, Kern,Morton J. Grossman Cardiac 

Catherterization, Angiography, and Intervention by Donald S. Baim. 40 
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02.125. THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương giải phẫu 

– sinh lý của tim – mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm sinh..) và 

những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông số huyết 

động học bao  gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, độ bão hoà 

oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng được chụp 

dưới màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bảng 6-1. Chỉ định thông tim 

Chỉ định Thủ thuật 

1. Bệnh động mạch vành  

a. Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

2. Nhồi máu cơ tim  

a. Đau thắt ngực không ổn định sau 

NMCT 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± thông tim phải 

c. Sốc tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

phải 

d. Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá) 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

3. Đột tử do tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

4. Bệnh van tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 
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5. Bệnh tim bẩm sinh Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 

6. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC 

7. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim 

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải 

8. Bệnh cơ tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, ± sinh thiết cơ tim 

9. Đánh giá trước và sau ghép tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, sinh thiết cơ tim 

- Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành thông 

tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh thần. 

- Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim cấp cứu. 

Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm ngửa, tiến 

hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt hơn là điều trị 

nội khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể cần đặt nội khí quản, 

đặt bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch. 

- Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ yếu 

được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các  đường vào khác của thông tim được trình bày 

trong hình 6-1. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết bị 

cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm: 

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp 

- Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được 

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu 

- Nhiễm khuẩn, sốt 

- Có thai 

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng) 

- Suy tim nặng 

- Suy thận 

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được 
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- Người bệnh không hợp tác 

Hình 6-1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 bác sỹ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản 

cam kết làm thủ thuật. 

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì? Từ đó: 

+ Xác định “lộ trình” thông tim? Bên nào? Các bước tiến hành? 

+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu? 

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào? 

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van… 

+ Cần đưa ra kết luận gì? 

3. Phương tiện 
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- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực. 

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết… 

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa ô xy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng 

tim; luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn … 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình thông tim phải (hình 6.2) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi 

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải 

- Nhĩ phải 

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới 

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 40 mmHg) 

+ Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra 

- Thất phải 

+ Đẩy catheter xuống thất phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 100 mmHg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: tĩnh mạch 

chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: đường ra thất phải; 

RPA: động mạch phổi phải; RAAA: tiểu nhĩ phải: HV: tĩnh mạch trên gan) 

- Mao mạch phổi bít 
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+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh phải 

hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít. 

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg). 

- Động mạch phổi 

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch phổi 

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg). 

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt 

- Kéo catheter về thất phải 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít – động mạch phổi 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi – thất phải 

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít. 

- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau 

để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các 

nhánh… 

2. Quy trình thông tim trái 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi 

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm 

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F cho 

sheath 6F) 

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng) 

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành 

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg) 

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên 

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3) 

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van động 

mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 6.3 mô tả 

kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC. 

- Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg) 
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- Đánh giá thất trái 

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái (tốc 

độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg) 

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 30 độ và 

nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút 

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên thất, 

các bất thường giải phẫu khác của thất  trái 

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua van động 

mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg). 

- Đo bão hòa ô xy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.. 

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch 

chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch… 

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời 

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu. 

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái . 

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái 

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 

mm/giây) 

- Ghi đồng thời áp lực thất phải – thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế 

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick 

- Đánh giá các luồng thông trong tim 

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ 

 

 

 

 

Hình 6.3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên) 

và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới) 
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4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác: 

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng  khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá 

đã chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong Van 

Hai Lá. 

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay). 

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt theo 

yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van động 

mạch chủ… 

VI. THEO DÕI 

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ 

- Theo dõi vị trí chọc mạch 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngày lập tức 

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch cần vệ sinh thay băng hàng ngày 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill 

patient. JAMA, 276 (1996), pp. 889-897 

2. Braunwalds Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Editor: Anne 

Snyder, an imprint of Elsevier 

3. Cardiac Catheterization Handbook, manuals,etc, Kern,Morton J 

4. Grossman Cardiac Catherterization, Angiography, and Intervention by Donald S.Baim. 
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02.126. THÔNG TIM VÀ CHỤP BUỒNG TIM CẢN QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương giải phẫu 

– sinh lý của tim – mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm sinh..) và 

những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông số huyết 

động học bao  gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, độ bão hoà 

oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng được chụp dưới 

màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bảng 6-1. Chỉ định thông tim 

Chỉ định Thủ thuật 

1. Bệnh động mạch vành  

a. Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

2. Nhồi máu cơ tim  

a. Đau thắt ngực không ổn định sau 

NMCT 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± thông tim phải 

c. Sốc tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

phải 

d. Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá) 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

3. Đột tử do tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

4. Bệnh van tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 
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5. Bệnh tim bẩm sinh Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 

6. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC 

7. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim 

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải 

8. Bệnh cơ tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim trái 

+ phải, ± sinh thiết cơ tim 

9. Đánh giá trước và sau ghép tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, sinh thiết cơ tim 

Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành 

thông tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh thần. 

Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim cấp 

cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm ngửa, tiến 

hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt hơn là điều trị nội 

khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể cần đặt nội khí quản, đặt 

bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch. 

Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ yếu 

được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các  đường vào khác của thông tim được trình bày 

trong hình 6-1. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết bị 

cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm: 

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp 

- Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được 

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu 

- Nhiễm khuẩn, sốt 

- Có thai 

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng) 

- Suy tim nặng 

- Suy thận 

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được 
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- Người bệnh không hợp tác 

Hình 6-1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 bác sỹ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì? Từ đó: 

+ Xác định “lộ trình” thông tim? Bên nào? Các bước tiến hành? 

+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu? 

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào? 

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van… 

+ Cần đưa ra kết luận gì? 

3. Phương tiện 
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- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực. 

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết… 

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa ô xy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng tim; 

luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn … 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình thông tim phải (hình 6.2) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi 

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải 

- Nhĩ phải 

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới 

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 40 mmHg) 

+ Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra 

- Thất phải 

+ Đẩy catheter xuống thất phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 100 mmHg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: 

tĩnh mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: đường 

ra thất phải; RPA: động mạch phổi phải; RAAA: tiểu nhĩ phải: HV: tĩnh mạch trên 

gan) 



 

375 

 

- Mao mạch phổi bít 

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh phải 

hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít. 

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg). 

- Động mạch phổi 

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch phổi 

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 mm/giây, 

thang 0-100 mmHg). 

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt 

- Kéo catheter về thất phải 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít – động mạch phổi 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi – thất phải 

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít. 

- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau 

để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các 

nhánh… 

2. Quy trình thông tim trái 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi 

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm 

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F cho 

sheath 6F) 

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng) 

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành 

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg) 

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên 

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3) 

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van động 

mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 6.3 mô tả 

kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC. 

+ Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg) 

- Đánh giá thất trái 

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái (tốc độ 
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ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg) 

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 30 độ và 

nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút 

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên thất, 

các bất thường giải phẫu khác của thất  trái 

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua van động 

mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 mmHg). 

- Đo bão hòa ô xy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.. 

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch 

chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch… 

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời 

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu. 

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái . 

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái 

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 mm/giây) 

- Ghi đồng thời áp lực thất phải – thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế 

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick 

- Đánh giá các luồng thông trong tim 

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6.3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên) và  

trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới) 
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4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác: 

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng  khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá 

đã chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong Van 

Hai Lá. 

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay). 

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt theo 

yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van động 

mạch chủ… 

VI. THEO DÕI 

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ 

- Theo dõi vị trí chọc mạch 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngày lập tức 

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch cần vệ sinh thay băng hàng ngày 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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02.127. TRIỆT ĐỐT THẦN KINH GIAO CẢM ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG NĂNG 

LƯỢNG SÓNG TẦN SỐ RADIO QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG TRONG ĐIỀU TRỊ 

TĂNG HUYẾT ÁP KHÁNG TRỊ 

I. TỔNG QUAN  

Tăng huyết áp (THA) kháng trị là khi không khống chế được huyết áp với ít nhất 3 loại 

thuốc, và là bệnh cũng khá thường gặp. Phương pháp triệt bỏ thần kinh giao cảm động mạch 

thận qua đường ống thông sử dụng sóng có tần số radio (Renal Denervation RDN) là một 

phương pháp mới, làm giảm con số huyết áp, giảm lượng thuốc hạ áp cần  sử dụng,… và 

giảm các biến chứng nặng nề do THA gây ra.  

II. CHỈ ĐỊNH   

Các người bệnh tăng huyết áp kháng trị đáp ứng các tiêu chuẩn sau:  

− Huyết áp tâm thu >160 mmHg (> 150 mmHg với người bệnh ĐTĐ2).  

− Dùng ít nhất 3 thuốc điều trị THA với liều tối ưu.  

− Tuổi 18-85.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

− Bất thường động mạch thận (hẹp động mạch thận, đường kính < 4 mm hoặc dài < 20 

mm).  

− Suy thận nặng với mức lọc cầu thận eGFR < 45 ml/phút/1,73 m2 dựa trên MDRD.  

− Đái tháo đường typ 1.  

− Nhồi máu cơ tim gần đây, đau thắt ngực không ổn định trong vòng 6 tháng  hoặc đang 

có kế hoạch phẫu thuật trong 6 tháng.   

− Bệnh van tim có ảnh hưởng huyết động.  

− Mang thai, có kế hoạch mang thai.   

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng chuyên ngành tim mạch can thiệp.  

2. Phương tiện.  

− Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. − Gạc 

vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml; dụng cụ ba chạc.  

− Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê  tại 

chỗ (lidocain hoặc novocain). 

− Thiết bị:  

+ Hệ thống máy chụp mạch kỹ thuật số.  

+ Máy phát năng lượng sóng tần số radio phù hợp (kết nối được với ống thông  điện 

cực theo từng hãng sản xuất). VD: Hệ thống máy HAT-300 Smart Do hãng  Osypka sản xuất, 

máy có công suất phát năng lượng tối đa là 75W, Có khả năng kiểm  soát năng lượng và 

nhiệt độ với nhiều chế độ điều trị khác nhau.  
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           Hình 1. Hệ thống triệt đốt giao cảm mạch thận theo kỹ thuật điều trị RF 

thường quy 

 

 

 
Hình 2. Hệ thống Symplicity triệt đốt giao cảm mạch thận ARDIAN 

+ Dây điện cực triệt đốt rối loạn nhịp (Ablation catheter): loại chuyên dụng Symplicity 

(Medtronic); EnligHTN (St. Jude); hoặc cải tiến dùng loại điện cực đốt thông  thường trong điều 

trị các rối loạn nhịp tim của các hãng Biotronik, Saint-Judes Medical,  Medtronic với chiều dài 

đầu điện cực 4 mm, đường kính điện cực 7F, điện cực đốt có  cảm biến nhiệt độ, có loại gập duỗi 

1 hướng (unidirectional) và 2 hướng (bi-directional). 
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Hình 3. Điện cực thăm dò (trái) và điện cực đốt (phải) 

Một số dụng cụ khác   

− Tuohy-Borst.  

− Thước cản quang.  

− Guidewire (0,038”, không ngậm nước).  

− Túi nước muối có heparin.  

− Ống thông RDC/RDC-1, JR hoặc LIMA với đường đùi.   

− Long sheath 5F/6F với tiếp cận qua đường cánh tay.   

− Hệ thống mô hình kết nối.  

3. Người bệnh   

− Người bệnh được giải thích về mục đích, lợi ích, các nguy cơ của thủ thuật và  ký 

giấy cam kết trước khi làm thủ thuật. Nếu người bệnh lo lắng nhiều, có thể cho thuốc  an thần 

nhẹ.  

− Chuẩn bị thuốc:   

+ An thần, giảm đau: midazolam hoặc tương tự, trước chọc động mạch đùi.  

+ Chống đông: heparin (ACT > 250 giây).  

+ Giảm đau: fentanyl hoặc morphin 10 phút trước mỗi lần đốt.  

+ Thuốc giãn mạch: Nitroglycerin IA (0,2-0,4 mg) qua ống thông trước đốt mỗi bên.   

+ Thuốc cản quang không ion hóa (hòa loãng 50:50).  

4. Hồ sơ bệnh án  

Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH   

− Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

− Tạo đường vào động mạch đùi hai bên. 

− Chụp động mạch thận chọn lọc 2 bên qua đường ĐM đùi bên trái (ống thông  JR4) để 

loại trừ hẹp động mạch thận.  

− Đặt guiding can thiệp động mạch thận qua đường ĐM đùi phải.  

− Đưa catheter đốt có đầu điều khiển hướng 7 Fr (Medtronic, Marinrr) vào mạch  thận 

qua guiding can thiệp.  

− Qua đường ĐM đùi đối diện, bơm thuốc cản quang để xác định vị trí đầu điện  cực đốt.  

− Mỗi bên ĐM thận đốt 4- 6 điểm, mỗi điểm cách nhau khoảng 5 mm, vị trí được  kéo 
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dần về từ đầu xa đến gần và xoắn ốc vòng theo chu vi của mạch thận.  

− Các thông số về trở kháng và nhiệt độ được theo dõi liên tục trong quá trình  đốt điện:  

+ Năng lượng được điều chỉnh tối đa tới 8-13 watts.   

+ Nhiệt độ điện cực (trung bình 47± 60C) và trở kháng (trung bình 225±24  ohms) được 

theo dõi liên tục trong mỗi lần phát năng lượng; 40-750C.  

+ Thời gian đốt mỗi điểm là 60 giây.  

− Các thuốc dùng phối hợp:  

+ Truyền liên tục heparin không phân đoạn (ACT 250-300 giây) (Bolus ban đầu  100 

IU/kg).   

+ Thuốc giảm đau (fentanyl hiệu chỉnh tới 0,15 mg và midazolam 4 mg) được  truyền 

do đau bụng thể tạng trong khi đốt. Cho trước 2-5 phút trước lần đốt đầu tiên.  

 
Hình 4. Vị trí đốt và chiến lược đốt 

 

V. THEO DÕI  

− Chức năng thận.   

− Theo dõi các rối loạn điện giải và thay đổi huyết áp tư thế.   

− Biến chứng mạch tại vị trí điều trị RF.  

− Hẹp động mạch thận tại vị trí can thiệp (rất hiếm gặp).   

− Hiện tượng tụt huyết áp, rối loạn điện giải: hiếm gặp, cần điều chỉnh thuốc hạ huyết áp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

− Tại vị trí chọc động mạch (chảy máu, tụ máu,…).  

− Tách thành động mạch thận gây hẹp/tắc: cần phát hiện sớm, đặt stent.  

− Phản ứng dị ứng: cho các thuốc kháng dị ứng, corticoid.  
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− Nhịp chậm, cường phế vị: cho atropin.  

− Co thắt động mạch thận: cho nitroglycerin.  

− Dòng chảy chậm động mạch thận: tiêm nitroglycerin; adenosine,…  

− Phù thành động mạch thận: thường tự hết theo thời gian.  

− Hình thành mảng xơ vữa mới: hiếm gặp  

− Tổn thương nội mạc: đang nghiên cứu và không ảnh hưởng nhiều đến người bệnh.  
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02.437. CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Chụp động mạch vành là thủ thuật cơ bản và sử dụng rất rộng rãi trong các quy trình can 

thiệp về tim mạch với mục đích đánh giá toàn bộ hệ động mạch vành về mặt hình thái. Chụp 

động mạch vành được tiến hành với việc sử dụng các ống thông chuyên dụng để đưa thuốc 

cản quang vào trong lòng động mạch vành, qua đó hiển thị hình ảnh của hệ động mạch vành 

trên màn hình tăng sáng, dựa vào các hình ảnh này cho phép đánh giá những tổn thương của 

hệ động mạch vành như hẹp, tắc, lóc tách, huyết khối,… 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

2. Đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 

3. Đau thắt ngực ổn định: chụp ĐMV nhằm mục đích xét can thiệp khi các thăm dò không 

xâm lấn thấy nguy cơ cao hoặc vùng thiếu máu cơ tim rộng, hoặc người bệnh đã được 

điều trị tối ưu nội khoa không khống chế được triệu chứng. 

4. Có thể chỉ định ở những người bệnh nghi ngờ có bệnh mạch vành hoặc đã biết trước có 

bệnh mạch vành. 

5. Chụp động mạch vành kiểm tra trước phẫu thuật tim, mạch máu lớn ở người lớn tuổi 

(nam > 45; nữ >50). 

6. Chụp động mạch vành kiểm tra trước những phẫu thuật không phải tim mạch ở những 

người bệnh nghi ngờ bệnh mạch vành. 

7. Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. 

8. Đau ngực tái phát sau can thiệp động mạch vành hoặc sau phẫu thuật  làm cầu nối chủ - 

vành. 

9. Suy tim không rõ nguyên nhân. 

10. Chụp động mạch vành kiểm tra những bất thường động mạch vành  được phát hiện trên 

chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch vành. 

11. Những người bệnh có rối loạn nhịp nguy hiểm (nhịp nhanh thất, blốc nhĩ-thất,...). 

12. Một số trường hợp đặc biệt khác (nghề nghiệp, lối sống nguy cơ cơ cao; kết hợp thăm 

dò khác…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối với chụp động mạch vành, chỉ lưu ý những 

chống chỉ định tương đối như: 

- Người bệnh trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng 

- Người bệnh có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang 

- Người bệnh suy thận nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 
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2. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Catheter chụp mạch vành 

+ Ống thông Judkins (JR, JL) các cỡ 

+ Ống thông chụp mạch vành trong trường hợp sử dụng đường động mạch quay: Tiger 5F, 

Ikari 6F 

Các loại ống thông khác tuỳ thủ thuật: Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP) 

A       B 

Hình A: Bộ ống thông thường dùng trong chụp động mạch vành từ động mạch đùi (ống thông 

chụp ĐMV phải Judkins (JR); ống thông chụp động mạch vành trái (JL); và ống thông pigtail 

để chụp buồng thất trái). Hình B: Các loại ống thông khác để chụp ĐMV, từ trái qua phải 

(ống thông chụp ĐMV phải loại 3D; JL; Ồng thông chụp ĐM vú trong trái (LIMA); ống thông 

Amplatz trái; VB; Cobra; Amplatz phải; Simon; JR 

- Guidewire dẫn đường cho catheter. 

- Dây nối với lọ thuốc cản quang. 

- 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang 

- Heparin: lấy 5000 đơn vị vào một xilanh 10ml. Dùng heparin nếu sử  dụng đường vào là 

động mạch quay, trường hợp đường vào là động mạch đùi thì không cần dùng heparin. 

- Nitroglycerin (NTG): lấy 2mg nitroglycerin pha với vừa đủ 20ml nước muối sinh lý để tạo 

thành dung dịch có hàm lượng nitroglycerin 100 microgam/1ml. 

- Các thuốc sử dụng sau khi mở đường vào mạch máu 

+ Với động mạch quay, sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào  động mạch quay từ 

3000-5000 đơn vị heparin, 200 µg nitroglycerin. Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 
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+ Với động mạch đùi, không cần tiêm heparin và nitroglycerin (nếu chỉ chụp ĐMV). 

 

Hình 2. Ống thông Tiger (Radial TIG) trong chụp ĐMV qua đường ĐM quay (trên) và ống 

thông Jacky (dưới). Hình 7.2.B.C. Mô tả kỹ thuật chụp ĐMV qua đường động mạch quay, chỉ 

cần 1 ống thông TIG là có thể chụp cả ĐMV trái và phải bằng cách xoay ống thông. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chụp động mạch vành qua đường động mạch quay 

- Bơm nước muối sinh lý có pha sẵn heparin (flush) ống thông (catheter) chụp, lau dây dẫn 

(guidewire) bằng gạc tẩm nướ muối pha heparin. 

- Luồn dây dẫn vào trong lòng catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn  tại trong đường cản 

quang. 

- Chọc động mạch quay, luồn Introducer Sheath vào động mạch quay, tráng rửa Sheath 

bằng nước muối sinh lý pha heparin. 

- Bơm 100-200 microgam NTG vào động mạch qua ống sheath để hạn chế co thắt động 

mạch quay. 

- Bơm 5000 đơn vị heparin vào động mạch qua sheath. 

- Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 

- Đẩy dây dẫn và catheter (TIG) đồng thời qua động mạch quay cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy dây dẫn trước và catheter theo sau. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy trình 

để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống manifold. 

- Thiết lập chế độ máy chụp mạch: tốc độ chụp 15 khung hình/giây. Cỡ bóng 7 inches (18 

cm). Có thể thay đổi tuỳ thuộc thủ thuật viên. 
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- Chụp chọn lọc động mạch vành (hình 2.B.C.) 

+ Xoay catheter để đầu catheter vào thân chung động mạch vành trái. Tiến hành chụp chọn 

lọc động mạch vành trái, lượng thuốc cản quang cho mỗi lần chụp từ 6-10ml. 

+ Xoay catheter sang xoang vành phải và chọn lọc vào động mạch vành phải. Chụp chọn lọc 

động mạch vành phải, lượng thuốc cả quang cho mỗi lần chụp từ 4-6ml. 

+ Các góc chụp động mạch vành được trình bày trong bảng 7-1. 

Bảng 7-1. Các góc chụp động mạch vành 

Đoạn mạch vành Lỗ vào, các chỗ phân nhánh 

Thân chung động mạch vành trái Trước sau (AP) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng trái chếch chân (Spider) 

Đoạn 1 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch 

chân 
Đoạn 2 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch đầu 

Nghiêng trái 90˚ (lateral) 

Đoạn 3 động mạch liên thất trước AP 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh chéo (Diagonal) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu hoặc chếch chân 

Đoạn 1 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 

Đoạn 2 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân Nghiêng phải chếch đầu 

Nhánh giữa (Ramus) Nghiêng trái chếch chân Nghiêng phải chếch 

chân Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh bờ (OM) Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 
 Nghiêng phải chếch đầu (đánh giá đoạn xa) 

Đoạn 1 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ 

Đoạn 2 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ Nghiêng phải 30˚ Nghiêng trái 

90˚ 
Đoạn 3 động mạch vành phải Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh liên thất sau (RPDA) Nghiêng trái chếch đầu 
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Nhánh sau bên (RPL) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng phải 30˚ 

Trong thực hành, các tư thế thường dùng để đánh giá động mạch vành  như sau: 

- Chụp ĐMV phải: Nghiêng trái (LAO) 30
o 

sẽ thấy rõ toàn bộ đường đi ĐMV phải; Nghiêng 

trái (LAO) 30
o 

và chếch đầu (CRA) 30
o 

sẽ thấy rõ toàn đoạn 3, hai nhánh PDA và PLV của 

ĐMV phải; Nghiêng phải (RAO) 30
o   

sẽ thấy rõ đoạn 2 ĐMV phải. 

- Chụp ĐMV trái: (1) Tư thế Nghiêng Phải (LAO) 10
o 

và chếch chân (CAU) 30
o 

cho rõ thân 

chung ĐMV trái (LM), đoạn 1 LAD và toàn bộ LCx; (2) Tư thế Nghiêng trái (LAO) 30 - 40
o 

và chếch chân (CAU) 30 - 40
o 

(còn gọi là tư thế Spider View), cho phép quan sát rõ LM, chỗ 

chia nhánh và đoạn 1 của LAD và LCx; (3) Tư thế Nghiêng phải (RAO) 0-10
o 

và chếch đầu 

(CRA) 35 - 40
o
, cho phép quan sát rõ đoạn 2, 3 của LAD và các nhánh Diagonal. 

2. Chụp động mạch vành qua đường động mạch đùi 

- Bơm rửa catheter chụp và dây dẫn, luồn dây dẫn vào trong lòng  catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn tại trong đường cản quang. 

- Mở đường vào động mạch đùi. 

- Đẩy dây dẫn và catheter chụp động mạch vành qua động mạch đùi cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy guidewire đi trước và catheter theo sau. Thận trọng tránh để guidewire 

đi lên động mạch cảnh. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy trình để 

đảm bảo không có không khí trong catheter và  hệ thống manifold. 

- Chụp chọn lọc động mạch vành trái và phải tương tự quy trình chụp  qua đường động mạch 

quay. Lượng thuốc cản quang tương tự như chụp qua động mạch quay. 

 
 

- Hình 7.4. Kỹ thuật chụp ĐMV từ đường động mạch đùi: chụp ĐMV trái với ống thông 

JL (A-D); Chụp ĐMV phải với ống thông JR (E-G) 
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Hình 7 

3. Đánh giá kết quả chụp động mạch vành 

Hình ảnh giải phẫu hệ động mạch vành liên quan chụp mạch (hình 7.4) 

Hình 7.4. Hình ảnh hệ thống ĐMV: LMCA: thân chung ĐMV trái; LAD: Nhánh Liên Thất 

Trước; Circomflex (LCx): Nhánh ĐM Mũ; RCA: Nhánh ĐM vành phải; Diag.: Nhánh Chéo; 

OM: Nhánh Bờ; PDA: Nhánh liên thất sau (xuất phát từ ĐMV phải); PL: nhánh quặt ngược 

thất trái; Septal Perf.: Nhánh vách; RV Branch: Nhánh thất phải; AVN: Nhánh nuôi nút nhĩ 

thất; LA: nhánh nhĩ trái; LIMA:  động mạch vú trong trái; Ramus Int.: Nhánh Phân Giác. 

- Các tư thế thường chụp đánh giá ĐMV trái: 

+ Nghiêng phài, chếch chân (RAO 10
o
, CAU 30

o
): cho phép đánh giá rõ LM; LAD1  và 

toàn bộ LCx. (hình 7.5A) 

+ Nghiêng phài, chếch đầu (RAO 10
o

, CRA 30 -40
o
): cho phép đánh giá rõ LAD đoạn 2-

3 (hình 7.5B) 

+ Nghiêng trái, chếch chân (LAO > 30
o
, CAU > 30

o
): tư thế Spider cho phép đánh giá rõ LM; 

chỗ chia nhánh, LAD1 và LCx1. (hình 7.5C) 

A B C 
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Hình 7.5: Hình ảnh chụp ĐMV trái ở các tư thế (xem phần trên) 

- Các tư thế thường dùng đánh giá ĐMV phải (RCA): hình 7.6 

+ Nghiêng trái (LAO 30o): cho phép nhìn toàn bộ ĐMV phải, như hình chữ C và chia 3 

đoạn theo góc gập này (hình 7.6A) 

+ Nghiêng phải (RAO 30o): cho phép nhìn rõ đoạn 2 ĐMV phải và một số nhánh (hình 

7.6B) 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.6. Hình ảnh chụp ĐMV phải ở tư thế Nghiêng trái 30
o 

(A) và Nghiêng phải 30
o 

(B) 

 Cách đánh giá kết quả 

- Đánh giá tổng quan giải phẫu hệ ĐMV, bên phải hay trái trội hơn (căn cứ vào nhánh 

PDA bên phải có nuôi dưỡng bù sang trái nhiều không). 

- Đánh giá các bất thường về giải phẫu, vị trí xuất phát, đường đi ĐMV… 

- Đánh giá tổn thương ĐMV: 

+ Vị trí tổn thương (hẹp) 

+ Số lượng nhánh bị hẹp 

+ Mức độ hẹp đo theo % đường kính chỗ hẹp nhất so với chỗ lành tham chiếu trước chỗ 

hẹp (nhẹ < 50%; vừa 50 – 70%; nhiều > 70%; tắc hoàn toàn) 

+ Tính chất hẹp: lệch tâm, vôi hóa, dài, huyết khối 

+ Dòng chảy phía sau 

+ Tuần hoàn bàng hệ 

+ Tính toán các thang điểm theo AHA/ACC; SYNTAX… 

- Các đánh giá khác: cầu cơ ĐMV… 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Giảm đột ngột áp lực trong khi chụp động mạch vành: thường là do có tổn thương lỗ vào 

động mạch vành nên đầu catheter chụp gần như bịt kín lỗ vào động mạch vành, lập tức 

rút catheter ra khỏi động mạch vành. 

- Rối loạn nhịp trầm trọng: nhịp chậm xoang, ngừng xoang, nhịp nhanh thất, rung thất,...Lập 
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tức rút catheter chụp ra khỏi động mạch vành, sốc điện hoặc dùng thuốc để khống chế các 

rối loạn nhịp kể trên. 

- Co thắt động mạch quay quá mức: bơm 100-200 µg nitroglycerin vào động mạch quay, 

rút nhẹ nhàng catheter chụp và cân nhắc chụp qua động mạch đùi. 

- Tắc ĐMV cấp do: gây tách thành ĐMV; huyết khối cần phát hiện và khắc phục ngay bằng 

biện pháp can thiệp nong bóng, đặt stent, hút huyết khối… Nếu do bơm khí vào ĐMV, 

cần phát hiện sớm, có thể hút khí, giảm đau, chống đông đầy đủ. 

- Thủng, vỡ ĐMV: do quá thô bạo, là một cấp cứu cần hút dịch màng  tim, khống chế chỗ 

vỡ bằng bóng, stent có màng bọc, phẫu thuật cấp  khi cần thiết. 

- Theo dõi vết chọc động mạch sau khi rút sheath để xử lí biến chứng chảy máu. 

- Tổn thương mạch quay hay mạch cánh tay gây thủng mạch, biểu biện người bệnh thấy 

đau và sưng nề cánh-cẳng tay: băng ép cánh-cẳng tay không cho chảy máu thêm. Có thể 

chụp động mạch để xác định vị trí tổn thương và dùng băng đo huyết áp để tạo áp lực ép 

trong vòng 10-15 phút... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 169-220. 

2. Percutaneous interventional cardiovascular medicine- The PCR- EAPCI textbook: volume 

II, part 3. 
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02.439. ĐO PHÂN SUẤT DỰ TRỮ LƯU LƯỢNG VÀNH (FFR) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phân số dự trữ lưu lượng vành (Fractional Flow Reserve, viết tắt: FFR) là một thông số 

được đo trong quá trình chụp động mạch vành (ĐMV). FFR giúp thầy thuốc trả lời câu hỏi 

liệu tổn thương hẹp có ảnh hưởng đến huyết động mạch vành và cần phải can thiệp tái tưới 

máu hay không. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp ĐMV mức độ vừa (hẹp từ 40-70%) trên hình ảnh chụp mạch qua đường 

ống thông, tính cả những trường hợp tái hẹp trong stent cũ ĐMV. 

- Người bệnh có hẹp nhiều nhánh động mạch vành mà không thể xác  định được nhánh nào 

là thủ phạm gây thiếu máu cơ tim. 

- Người bệnh hẹp lan tỏa nhiều vị trí trên cùng một nhánh động mạch vành, nhằm xác định 

vị trí nào là hẹp đáng kể nhất. 

- Người bệnh có hẹp tại chỗ phân nhánh và cần quyết định có can thiệp vào nhánh bên 

không. 

- Theo dõi sau khi can thiệp nong/stent ĐMV để đánh giá kết quả và đánh giá ảnh hưởng 

tới nhánh bên. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có các chống chỉ định tuyệt đối, nên cân nhắc chống chỉ định tương đối ở một số 

trường hợp sau: 

- Những tổn thương hẹp ở phía quá xa không thích hợp về mặt giải phẫu để đo FFR. 

- Nhồi máu cơ tim cấp, bệnh cơ tim phì đại, có nhiều tuần hoàn bàng hệ, cầu cơ động mạch 

vành… do khó đánh giá chính xác được mức độ ảnh hưởng huyết động. 

IV. CHUẨN BỊ 

1.  Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

Người bệnh và hồ sơ bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang, dị ứng adenosin… 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

2.  Chuẩn bị phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 
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- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và thói 

quen của thủ thuật viên 

 

 

Hình 12.1. Hệ thống máy đo FFR và day dẫn có gắn đầu dò áp lực (pressure wire) 

- Dụng cụ (hệ thống máy) đo FFR (hình 12.1.A.): gồm bộ phận xử lý thông tin gắn liền 

màn hình hiển thị các đường áp lực (monitor). Máy có thể cho phép hiển thị nhiều đường 

áp lực cùng một lúc và hệ phần mền phân tích các thông số về áp lực cũng như các thông 

số đã được tính toán như (Dp/Dt; FFR…). Các thông số và đường biểu diễn áp lực có thể 

được ghi chép lại và lưu trong bộ nhớ để xem lại và xử lý số liệu khi cần thiết. 

- Bộ dây dẫn có gắn đầu dò đo áp lực đầu xa (pressure wire) (hình 12.1.B), cho phép đo 

được áp lực trong lòng động mạch vành tại các vị trí tức thời khi đưa đầu wire đến. 

- Thuốc adenosine: 01 ống Adenosin Triphosphate 20mg pha trong vừa đủ 250ml 

natriclorua 9% (8µg adenosin/ 1ml dung dịch). 

- Chuẩn bị Thuốc dùng trong cấp cứu tim mạch như: atropin, dobutamin, adrenalin,... 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch: thường là động mạch quay, có thể sử dụng đường vào là động 

mạch đùi 

- Chụp ĐMV qua đường ống thông, thấy tổn thương cần được khảo sát FFR. 

- Xác định vị trí, nhánh ĐMV cần khảo sát FFR (theo chỉ định). 

- Kết nối máy đo FFR với hệ thống đo áp lực thực tế qua đường ống thông, đây là đường 

áp lực phản ánh áp lực thực tế. 

- Đưa ống thông can thiệp (guiding catheter) vào ĐMV tùy theo vị trí  cần khảo sát FFR. 

- Kết nối dây dẫn áp lực (pressure wire) với máy đo. 

- Đưa dây dẫn áp lực qua ống thông can thiệp vào lòng ĐMV. 
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- Khi dây dẫn áp lực đi vào lòng mạch được 30 mm (đồng nghĩa với cảm biến áp lực ở sát 

đầu ống thông can thiệp), tiến hành cân bằng áp lực (equalize) để đảm bảo áp lực ở dây 

dẫn tương đương áp lực ở đầu ống thông can thiệp. 

- Lái/đưa dây dẫn áp lực qua tổn thương xuống đoạn xa ĐMV (đảm bảo đầu cảm biến áp 

lực đến đoạn mạch vành lành sau chỗ tổn thương 10 – 20 mm). 

- Tiêm trực tiếp vào mạch vành 200µg nitroglycerine để gây giãn ĐMV, loại bỏ yếu tố co 

thắt. 

- Gây tình trạng giãn mạch cường huyết động tối đa (hyperemic) bằng thuốc adenosine: với 

2 cách 

+ Tiêm adenosine trực tiếp vào lòng mạch vành để tạo tình trạng gắng sức huyết động. Liều 

adenosine sử dụng là  60µg  với ĐMV trái, 40µg với ĐMV phải (tăng liều nếu nghi ngờ 

chưa  đạt giãn mạch tối đa). 

+ Truyền adenosin liên tục qua một ống siêu nhỏ (micro catheter) được đưa đến đoạn đầu 

của nhánh ĐMV định khảo sát FFR, tốc độ truyền bắt đầu 360Mg/phút. 

- Đo FFR trong lúc giãn mạch tối đa (sau khi tiêm adenosin hoặc truyền adenosin vào lòng 

ĐMV). FFR được máy tính tự động và hiện lên liên tục trên màn hình. Lấy chỉ số thấp 

nhất và ngay khi nhịp tim ổn định. 

Hình 12.2. Sơ đồ cách tính FFR được đo bằng áp lực đoạn xa sau chỗ hẹp chia cho áp lực 

đoạn gần ngay đầu ống thông trong tình trạng hệ thống mao mạch được giãn tối đa để loại 

trừ trở kháng hệ mao mạch, như  vậy sẽ phản ánh dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch 

vành 

- Để đảm bảo tính chính xác và hằng định của kết quả, cần đo lại ít nhất  2 lần cho mỗi tổn 

thương cần xác định. 

- Sau đó, kéo dây dẫn áp lực về đầu ống thông can thiệp, đảm bảo FFR khi đó bằng 1,0 để 

loại bỏ các sai số. 

- Can thiệp mạch vành nếu FFR < 0,8 và điều trị bảo tồn nếu FFR ≥ 0,8. 

- Liều heparin sử dụng tương tự các ca can thiệp ĐMV thông thường. 

VI. THEO DÕI 

Theo dõi toàn trạng, huyết áp và nhịp tim của người bệnh trong quá trình đo FFR để phát 

hiện kịp thời các biến chứng nếu có. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua của quá trình đo FFR, gồm: khó thở, đau ngực, co thắt 

mạch vành, blốc nhĩ thất, ngưng xoang (do thuốc adenosin)... Các biến chứng này thường 
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thoáng qua và không gây nguy hại gì. Cần phải phát hiện kịp thời, cho các thuốc giãn 

mạch khi bị co thắt động mạch vành. Trong trường hợp nhịp chậm do thuốc, người bệnh 

được thông báo ho vài tiếng hoặc nếu cần cho tiêm atropin tĩnh mạch. 

- Các biến chứng nặng (hiếm gặp, do động tác thô bạo): tách thành động mạch vành, thủng 

động mạch vành do pressure wire. Cần phát hiện sớm, dùng bóng bơm kéo dài hoặc stent 

có màng bọc (cover stent) để để chặn. Nếu biến chứng nặng có thể xem xét khả năng phẫu 

thuật. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. De Bruyne B., Pijls N. H., Barbato E. et al., (2003). Intracoronary and intravenous 

adenosine 5'-triphosphate, adenosine, papaverine, and contrast medium to assess fractional 

flow reserve in humans. Circulation, 107(14):1877-83. 

2. De Bruyne B., Sarma J. (2008). Fractional flow reserve: a review: invasive imaging. 

Heart, 94(7):949-59. 

3. Hamilos M., Peace A., Kochiadakis G. et al., (2010). Fractional flow reserve: an 

indispensable diagnostic tool in the cardiac catheterisation laboratory. Hellenic J Cardiol, 

51(2):133-41. 
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02.440. HÚT HUYẾT KHỐI TRONG ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phần lớn nhồi máu cơ tim ST chênh lên do tắc nghẽn mạch vành do huyết khối theo sau 

vỡ mãng xơ vữa. 

- Điều trị huyết khối bằng thuốc tiêu sợi huyết cho thấy hiệu quả cao trong giảm biến cố 

tim mạch và tăng tỉ lệ sống còn, tuy nhiên chỉ sử dụng được trong giai đoạn sớm. 

- Có nguy cơ chảy máu đáng kể sau dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

- Can thiệp mạch vành có stent mở nhánh tắc thủ phạm là một phương pháp điều trị thay 

thế tốt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, mục tiêu tức thì là phải lập lại dòng chảy của mạch 

máu bị tắc nghẽn  

- Giảm thời gian thiếu máu: giảm hoại tử cơ tim, giảm tổn thương cơ tim và rối loạn thất 

trái vĩnh viễn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi 

điện tim, monitor theo dõi áp lực). 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, iodine, lidocaine). 

- Dụng cụ hút huyết khối 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về phương pháp đặt hút huyết khối, các tai biến, nguy cơ và rủi ro trong 

thủ thuật. 

- Ký cam đoan trước thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Chuyển viện giữa các nơi:  

- Tránh làm kéo dài thời gian tái tưới máu. 

- Bệnh nhân cần được chuyển trực tiếp tới trung tâm có can thiệp mạch vành (tốt hơn là 
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chuyển trực tiếp vào phòng lab) để hạn chế chậm trể. 

Điều trị kháng đông/kháng kết tập tiểu cầu 

- Bao gồm Aspirin 300mg, Clopidogrel 300-600mg, heparin and ức chế GP. 

CTMV một nhánh hay nhiều nhánh 

- Thông thường chỉ CTMV sang thương thủ phạm 

- CTMV sang thương không thủ phạm sẽ làm thì sau ngoại trừ trường hợp sốc tim. 

Sốc tim 

- Tất cả các tổn thương cần xem xét tái tưới máu để cải thiện tưới máu và chức năng cơ 

tim. 

- Sử dụng bóng đối xung động mạch chủ để ổn định huyết động. 

Huyết khối 

- Thường xuất hiện dù có dùng đủ kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu. 

- Có thể sử dụng dụng cụ bảo vệ hay dụng cụ hút huyết khối. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng: 

- Nguy cơ gây thuyên tắc huyết khối 

- Nguy cơ có hiện tượng mất dòng (no reflow) 

- Theo dõi các chức năng sống còn. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng như dị ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Mitchell, Andrew R.J.; West, Nick E.J.; Leeson, Paul; Banning, Adrian P. 

Cardiac Catheterization and Coronary Intervention, 

Oxford Specialist handbooks in cardiology 
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02.441. SỬA VAN HAI LÁ QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG (MITRACLIP) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Trong các trường hợp hở van hai lá nặng bệnh nhân quá yếu không thể chịu đựng cuộc 

mổ hở, kẹp sửa van 2 lá qua da giúp giảm dòng hở cải thiện được triệu chứng cho bệnh 

nhân. 

Nguy cơ biến chứng trong năm đầu sau sau thủ thuật: 

- Tử vong do mọi nguyên nhân: 23% 

- Tai biến mạch máu não: 2,4% 

- Biến chứng mạch máu lớn: 7,1% 

- Mất máu cần truyền máu: 19,7% 

- Suy thận: 3,9% 

- Biến chứng tiêu hóa: 2,4% 

- Nhiễm trùng huyết: 4,7% 

II. CHỈ ĐỊNH ĐIẾU TRỊ MITRACLIP  

Chỉ thực hiện cho các bệnh nhân quá chỉ định phẫu thuật 

- Trước khi làm thủ thuật cần phải hội chẩn giữa các bác sĩ tim mạch bao gồm phẫu thuật 

viên, bác sĩ nội tim mạch và bác sĩ tim mạch can thiệp. 

- Lợi ích sau thủ thuật thành công là giúp giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

- Thủ thuật được xem là thành công khi mức độ hở van sau thủ thuật phải < 2/4 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh van 2 lá hậu thấp 

- Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng 

- Có huyết khối trong tim, trong tĩnh mạch 

- Bệnh nhân không dùng được thuốc chống kết tập tiểu cầu hay thuốc kháng đông sau thủ 

thuật 

 
- Bệnh nhân được gây mê toàn thân qua nội khí quản 

- Chích động mạch và tĩnh mạch đùi 

- Bệnh nhân sẽ được đặt ống thông 24F vào tĩnh mạch đùi 

- Đặt ống thông tiểu 
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- Tiêm heparin tiêm tĩnh mạch cho ACT > 250giây 

- Đặt đầu dò siêu âm thực quản trong suốt quá trình thủ thuật 

- Kháng sinh ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng 

- Trang bị tại phòng DSA: 

- Máy siêu âm thực quản, 3D nếu được. 

- Màn hình kết nối từ máy siêu âm được đặt sát bên màn hình DSA 

- Máy thở 

- Bàn vô trùng 

 
Dụng cụ cho MitraClip 

 
Hệ thống MitraClip 
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IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Siêu âm đánh giá cơ chế hở van xác định vị trí rõ ràng qua hình ảnh 3D 

2. Chọc vách liên nhĩ (lưu ý vị trí chọc vách phải cách van 2 lá ít nhất 40mm) 

3. Đưa dụng cụ mitraclip từ tĩnh mạch đùi vào nhĩ trái 

4. Đưa kẹp vào đúng vị trí dưới hướng dẫn DSA và siêu âm 

5. Điều chỉnh kẹp 2 lá van ở vị trí mong muốn, xem lại hình ảnh, mức độ hở van trên siêu 

âm 

6. Thả kẹp 

7. Rút hệ thống ra ngoài 

V. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

May cầm máu chỗ tiêm tĩnh mạch đùi 

Chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức theo dõi 
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02.442. NONG VÀ ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH THẬN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hẹp động mạch thận có thể gây tăng huyết áp và/ hoặc gây ra suy thận dẫn đến suy tim và 

bệnh não do tăng huyết áp. Can thiệp động mạch thận là quá trình nong bóng và đặt stent làm 

khôi phục đường kính động mạch thận,  giúp cho động mạch thận trở lại chức năng sinh lý 

bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Theo khuyến cáo của AHA/ACC năm 2005 về can thiệp mạch ngoại biên, các chỉ định 

của can thiệp động mạch thận qua da bao gồm: 

- Hẹp động mạch thận gây tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp không kiểm soát được 

bằng thuốc. 

- Hẹp động mạch thận gây suy thận tiến triển. 

- Hẹp động mạch thận ở người có một thận. 

- Hẹp động mạch thận gây triệu chứng suy tim hoặc phù phổi thoáng qua tái phát nhiều 

lần. 

- Cải thiện triệu chứng ở người bệnh hẹp động mạch thận đồng thời có đau thắt ngực 

không ổn định hoặc suy tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp động mạch thận không nhiều (< 70%) và chưa gây triệu chứng. 

- Các bệnh lý nhiễm trùng đang tiến triển, rối loạn đông máu, suy thận chưa khống chế 

được… 

- Hẹp động mạch thận kèm theo các bệnh lý phức tạp khác… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:  

02 bác sỹ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Bù dịch cho người bệnh và dùng acetylcysteine để tránh bệnh thận do thuốc cản quang. 

- Người bệnh cần được làm đầy đủ các thăm dò không xâm nhập chẩn đoán hẹp động mạch 

thận: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính,... 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Duy trì thuốc hạ áp nếu người bệnh đang dùng 

thuốc hạ áp. 

3. Dụng cụ 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

+ Ống thông pigtail để chụp không chọn lọc ĐMC bụng, ống thông JR 04 để chụp chọn lọc 

động mạch thận. 

+ Ống thông can thiệp động mạch thận: thường dùng các loại KR4, IMA, MP, hockey stick, 

tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch thận cần can thiệp và thói quen của thủ thuật 

viên. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,035 cho ống thông can thiệp. 

+ Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y). 

+ Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

+ Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc  stent theo một áp lực mong 

muốn. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,014 hoặc 0,035 dùng để can thiệp động mạch thận. 

+ Bóng nong động mạch thận và stent: chọn kích thướctùy theo đặc điểm tổn thương. 

+ Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

4. Hồ sơ bệnh án 

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi (thông thường là động mạch đùi). 

- Một số trường hợp (động mạch thận xuất phát cao theo hướng từ trên xuống dưới hoặc 

bệnh lý ĐMC, động mạch chậu) có thể dùng động mạch quay hoặc động mạch cánh tay. 

- Đặt sheath 6F, 7F, hay 8F, tuỳ trường hợp. 

- Sau khi đã mở đường vào mạch máu, dùng thuốc chống đông (heparin) và duy trì ACT ở 

mức 250-300 giây. 

2. Chụp động mạch chủ 

- Chụp động mạch chủ bụng cho phép đánh giá vị trí lỗ vào động mạch thận, có hẹp lỗ vào 

động mạch thận hay không, có động mạch thận phụ hay không, mức độ vôi hoá động 

mạch chủ. 

- Đưa ống thông pigtail vào vị trí ngang với đốt sống thắt lưng đầu tiên, bơm khoảng 6-12 

mL thuốc cản quang, với tốc độ 20 mL/giây. 

- Đánh giá động mạch thận trái rõ nhất ở tư thế AP, với thận phải là góc nghiêng trái 15-30 

độ (LAO 30). Khi chụp động mạch chủ, cần chụp đủ lâu để thuốc cản quang ngấm toàn 

bộ hệ động mạch thận, qua đó đánh giá kích thước và chức năng thận. 

3. Đặt ống thông can thiệp 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 
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- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch thận. 

- Kết nối ống thông  đuôi guiding với đường đo áp lực. Chênh lệch áp  lực đỉnh-đỉnh > 20 

mmHg được coi là có hạn chế dòng chảy mạch thận. 

4. Tiến hành can thiệp động mạch thận 

- Luồn guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn thương, 

tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch thận. 

- Có thể dùng guidewire 0,014 inch, 0,018 inch, hoặc 0,035 inch. Guidewire 0,014 inch 

được ưa chuộng hơn vì phần lớn thiết bị như stent, bóng,… đều phù hợp nhất với 

guidewire 0,014 inch. Tránh dùng loại guidewire ngậm nước và guidewire cứng vì nguy 

cơ gây thủng nhánh bên mạch thận và chảy máu. 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Kích cỡ bóng trung bình đường kính 3,4 đến 5 mm, chiều dài 8 đến 15 mm. Những bóng dài 

hơn thường gây áp lực lên toàn bộ mạch thận, dẫn tới co thắt động mạch thận. 

+ Nên dùng bóng nhỏ hơn 1 mm so với kích thước thật của động mạch thận đo được. 

+ Nếu mạch thận hẹp khít, xơ vữa nhiều, có thể cần dùng bóng nhỏ hơn nữa. 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng 

- Đặt stent động mạch thận 

+ Trong trường hợp loạn sản xơ cơ, nong bóng đơn thuần là đủ.  Tuy nhiên nếu hẹp mạch 

thận do xơ vữa, thường cần phải đặt stent. 

+ Thường dùng stent có bóng thay vì stent tự nở, nhất là khi can thiệp lỗ vào hay đoạn gần 

động mạch thận. 

+ Đường kính stent nằm trong khoảng 5-8 mm, chiều dài 10-20  mm. 

+ Sau khi đặt stent, có thể cần nong lại bằng bóng áp lực cao để  đảm bảo stent nở hoàn toàn 

+ Trong trường hợp hẹp lỗ vào động mạch thận, stent cần bao phủ toàn bộ tổn thương, và 

nhô vào động mạch chủ bụng khoảng 1 đến 2 mm. 

- Với trường hợp xơ vữa gây hẹp động mạch thận hai bên, thầy thuốc có thể lựa chọn can 

thiệp cả hai bên đồng thì hoặc hai thì. 

- Chụp lại động mạch thận sau can thiệp: đánh giá có tắc mạch đoạn xa, thủng mạch thận, 

hay chảy máu nhu mô thận hay không. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Biến chứng 

- Biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch. 

- Tắc động mạch thận đoạn xa; nhồi máu thận. 

- Dòng chảy chậm hoặc không có dòng chảy (slow flow hoặc no reflow) 

- Suy thận do thuốc cản quang hoặc do tắc động mạch thận. 

- Tách thành động mạch thận, cần phát hiện sớm và đặt stent. 

- Thủng/vỡ động mạch thận gây chảy máu ổ bụng; chảy máu nhu mô thận, chảy máu bao 

thận; tụ máu sau phúc mạc… cần phát hiện sớm, xử trí ngoại khoa nếu mức độ nặng. 

- Bóc tách động mạch chủ, động mạch chậu liên quan đến can thiệp: cần phát hiện sớm, đặt 
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stent nếu có biến chứng nặng. 

2. Chăm sóc người bệnh sau thủ thuật 

- Chăm sóc người bệnh sau can thiệp động mạch thận cũng tương tự như sau can thiệp động 

mạch ngoại biên. Cần chú ý theo dõi vị trí chọc mạch, xem có chảy máu hay hình thành 

khối máu tụ hay không. 

- Cần theo dõi sát số đo huyết áp của người bệnh. Huyết áp có thể tụt nhiều, vì thế sau can 

thiệp mạch thận thành công, cần điều chỉnh các thuốc hạ áp đang sử dụng. 

- Theo dõi lượng nước tiểu và chức năng thận của người bệnh 

- Dùng aspirin kéo dài, có thể dùng thêm clopidogrel (liều 75 mg) trong một tháng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. ACC/AHA 2005 guidelines for the management of the patients with peripheral arterial 

diseases (lower extremity, renal, messenteric, and abdominal aortic). 

2. Thomas Z. Interventions in the reno-visceral circulation; Percutaneous interventional 

cardiovascular medicine- The  PCR-  EAPCI textbook: volume III, part 3 

3. Rajan A.G Patel, Christopher J. White. Renal Intervention to treat Hypertension. Current 

Cardiology Reports; April 2012, Volume 14, Issue 2: 142-149 
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02.443. SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim qua thực quản (SÂTQTQ) là phương pháp thăm dò Siêu âm - Doppler tim và các 

mạch máu lớn trong trung thất bằng đầu dò được đ- ưa vào trong lòng thực quản và dạ dày 

giúp chẩn đoán các bệnh tim mạch: van tim, cơ tim, màng ngoài tim, các mạch máu cạnh tim, 

bệnh động mạch chủ, các bệnh tim bẩm sinh... với độ chính xác cao do ưu điểm chính là độ 

phân giải hình ảnh rất cao. Ưu điểm chính: chất lượng hình ảnh tốt do chùm tia SÂ không bị 

cản trở (thành ngực, phổi, mỡ...), đầu dò siêu âm có tần số cao (5-7 MHz) để thăm dò gần, do 

vậy cho hình ảnh với độ phân giải cao.Nhưng  cũng có những hạn  chế là: đầu  dò siêu  âm 

thực quản  rất đắt: 20.000 - 35.000 USD, rất dễ hỏng; máy Siêu âm phải có phần mềm chức 

năng chuyên dụng (đắt); đào tạo người làm SÂQTG phải có chương trình riêng, thời gian dài; 

Người bệnh phải rất cẩn thận và kỹ thuật bán “xâm”, có thể có biến chứng, tuy rất hiếm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Các bệnh van tim 

2. Bệnh lý động mạch chủ ngực 

3. Các khối u, huyết khối trong tim 

4. Bệnh lý vách liên nhĩ 

5. Các bệnh tim bẩm sinh 

6. Đánh giá chức năng thất trái, vận động cơ tim 

7. Thông tim: nong van, bít các lỗ thông 

8. Theo rõi trong mổ tim, hồi sức 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Các bệnh lý thực quản: 

- Nuốt khó 

- Túi thừa TQ, giãn thực quản 

- Khối u... 

- Dò TQ 

- Giãn tĩnh mạch TQ 

- Mới phẫu thuật TQ 

2. Bệnh lý nặng ở cột sống cổ 

- Viêm khớp dạng thấp, 

- Gù vẹo 

- Sai khớp... 

3. Một số tình trạng khác 

- Người bệnh sau chiếu tia xạ trung thất 

- Huyết động không ổn định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 
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Thăm dò siêu âm qua thực quản phải được thực hiện bởi: 

- 01 bác sĩ được đào tạo về siêu âm tim nói chung và SÂTQTQ nói riêng. 

- 01 điều dưỡng được đào tạo về cách Người bệnh để SÂTQTQ. 

- Khi cần thiết phải tiền mê (người bệnh khó hợp tác do phản xạ nôn quá mức...): cần 01 

bác sĩ gây mê. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm màu, có chương trình Tim mạch và chương trình phần mềm siêu âm qua 

thực quản với 1 đầu ghi hình Video. 

- Đầu dò siêu âm tim qua thực quản. 

- Máy đo huyết áp 

- Máy theo dõi độ bão hòa Oxy 

- Các thuốc gây tê họng: Xylocain dạng xịt họng và dạng Gel 

- Thuốc an thần: Midazolam ống 1 ml – 5 mg 

- Oxy thở mask 

3. Người bệnh 

- B.n phải nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước thủ thuật 

- Xem bệnh án, phim X-quang... 

- Giải thích cho bn. về thủ thuật 

- Hỏi và khám bn. về các bệnh thực quản, răng miệng, suy hô hấp ... 

- Phòng viêm nội tâm mạc nếu người bệnh có tiền sử viêm nội tâm mạc hoặc bn. có van 

nhân tạo: theo phác đồ của Hội tim mạch Mỹ (30 phút trước thủ thuật tiêm TM lần lượt: 

2g Ampicillin + 50 ml dịch đẳng trương và sau đó Gentamycine 1,5mg/kg; sau 6 tiếng: 

uống 1,5g Amoxicillin). 

4. Hồ sơ bệnh án 

Bác sĩ Siêu âm tim cần nắm rõ về chỉ định cụ thể cho người bệnh, về lâm sàng, điện tim 

đồ, X-quang tim phổi … để có định hướng rõ về phương pháp làm siêu âm thực quản, kết quả 

mong đợi … 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Kiểm tra lại các thiết bị: máy siêu âm, đầu dò thực quản, băng và máy ghi hình Video 

- Gây tê họng: (người bệnh có thể ngồi hoặc nằm ngửa) 

+ Bằng Xylocain dạng xịt (xịt vào họng người bệnh 2-3 xịt, đề nghị bn làm động tác xúc 

họng 10 lần rồi nuốt), nhắc lại 2-3 lần. 

+ Trước khi đưa đầu dò thực quản vào: bơm 2-3 ml Gel Xylocain vào họng người bệnh và 

đề nghị người bệnh xúc họng 10 lần rồi nuốt. 

- Đặt người bệnh nằm: 

+ Mắc Monitor theo dõi: huyết áp, nhịp tim, SaO2 

+ Đặt kim luồn vào tĩnh mạch để tiêm thuốc và cấp cứu (nếu cần) 

+ Nằm nghiêng trái, đầu gập xuống ngực 

+ Cắn chặt cái "chẹn răng" 
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+ Hướng dẫn người bệnh cách nuốt đầu dò 

- Tiêm TM thuốc Hypnovel (Midazolam): từ 2 đến 5 mg để người bệnh đỡ kích thích, bớt 

phản xạ nôn và về sau này không bị ám ảnh cảm giác khó chịu do nội soi. 

- Bắt đầu đặt đầu dò thực quản qua miệng người bệnh, đề nghị người bệnh nuốt đầu dò, bác 

sĩ chỉ hướng đầu dò và đẩy nhẹ. 

- Ghi hình Video song song với việc nhận định các hình ảnh siêu âm ở các mặt cắt khác 

nhau, tùy thuộc chỉ định. Tuy nhiên cần thăm dò toàn diện để tránh bỏ xót những bệnh lỹ 

ít biểu hiện trên lâm sàng. 

Chú ý: Để tránh hỏng đầu dò thực quản, cần hết sức cẩn thận: 

- Giữ để người bệnh phải cắn chặt vào cái "chẹn răng" từ khi đưa đầu dò vào đến khi rút 

đầu dò ra 

- Nhẹ nhàng khi sử dụng đầu dò (đồng thời để tránh làm tổn thương người bệnh) 

- Khi rửa và ngâm sát trùng đầu dò phải có 2 người cùng tham gia 

VI. THEO DÕI 

- Trong quá trình làm SAAQTQ cần theo dõi sát thể trạng người bệnh, sắc mặt, nhịp tim 

trên máy siêu âm hoặc trên Monitor, độ bão hòa Oxy. 

- Nếu người bệnh có phản xạ nôn nhiều, cần luôn hướng dẫn người bệnh thở bằng mũi, 

bình tĩnh và tiêm thêm 2-3 mg Midazolam. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Thường gặp 

+ Buồn nôn, nôn 

+ Tổn thương hầu - họng: xước, chảy máu 

+ Nhịp nhanh xoang 

+ Tăng huyết áp: 

- Ít gặp 

+ Co thắt thanh quản 

+ Rối loạn nhịp tim thoáng qua: ngoại tâm thu nhĩ/thất, cơn nhịp nhanh 

+ Cơn đau thắt ngực 

+ Tụt huyết áp 

+ Viêm nội tâm mạc 

+ Long huyết khối nhĩ trái gây tắc mạch, tai biến mạch não 

- Rất ít gặp 

+ Tử vong (1/1000): do phù phổi cấp, loạn nhịp 

+ Thủng thực quản (2-3/10.000): thường do túi thừa TQ 

Đây là một kỹ thuật hiện đại, có giá trị cao trong chẩn đoán và giúp cho chỉ định điều trị 

các bệnh tim mạch. Kỹ thuật hoàn toàn có thể được ứng dụng ở các cơ sở y tế chuyên 

ngành tim mạch có điều kiện về thiết bị và bác sĩ chuyên sâu về siêu âm tim. 
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02.452. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN LOẠI 1 BUỒNG  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có triệu 

chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy máy tạo 

nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các trường hợp 

rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát triển. Những tiến 

bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng tim đã cải thiện chất 

lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và những biến cố của suy 

tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

11. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

12. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

13. Suy tim quá nặng mất bù.  

14. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  
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- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.   
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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02.453. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN LOẠI 2 BUỒNG  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  
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- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể 

của thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang 

vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  
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- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống 

loạn nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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02.454. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN LOẠI 3 BUỒNG  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị hỗ trợ cho những người bệnh suy tim nặng.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Người bệnh có những triệu chứng sau:  

- Suy tim có phân số tống máu thất trái (EF) dưới 35%.  

- Có khoảng QRS trên 120 ms.  

- Người bệnh đã được điều trị nội khoa ổn định.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Suy tim đang tiến triển.  

- Bệnh cơ tim hạn chế.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Viêm cơ tim cấp.  

- Suy tim do bệnh van tim.  

- Bệnh tim bẩm sinh.  

- Các nguyên nhân suy tim mà có thể sửa chữa được bằng phương pháp phẫu thuật như 

thay van tim, mổ làm cầu nối chủ vành.  

- Người bệnh suy thất phải không thể hồi phục.  

- Hội chứng vành cấp dưới 3 tháng, mới được tái tạo mạch vành (dưới 6 tháng).  

- Tăng huyết áp kháng trị liệu.  

- Tai biến mạch não dưới 6 tháng.  

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.  

- Bệnh mạch ngoại vi.  

- Tăng áp lực động mạch phổi nặng.  

- Viêm cơ tim cấp.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các 
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ống thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây 

thông dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động 

(CRT-D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  

- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu khi làm người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 

1000 đơn vị/1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án  

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé 

ống thông dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định 

điện cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy 

tạo nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  
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VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ  

1. Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

2. Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

3. Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

4. Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

5. Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

6. Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

7. Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, 

Hội Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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02.455. CẤY MÁY PHÁ RUNG TỰ ĐỘNG (ICD) LOẠI 1 BUỒNG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị các rối loạn nhịp thất không thể khống chế được bằng thuốc hoặc bằng 

phương pháp đốt qua ống thông.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Người bệnh trước đó có ngừng tim hoặc rung thất/ tim nhanh thất bền bỉ (mà không 

do các nguyên nhân có thể hồi phục được).  

- Người bệnh nguy cơ rung thất hoặc tim nhanh thất có tính chất gia đình (như bệnh cơ 

tim phì đại, hội chứng QT dài, hội chứng Brugada,...).  

- Người bệnh nhồi máu cơ tim có phân số tống máu thất trái dưới 35% (sau nhồi máu 

cơ tim ít nhất 40 ngày).  

- Người bệnh suy tim có phân số tống máu thất trái dưới 35%, có độ NYHA II, III.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

5. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

6. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

7. Suy tim quá nặng mất bù.  

8. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 2 điều dưỡng  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các 

ống thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây 

thông dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 
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nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động 

(CRT-D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  

- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn 

vị/ 1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án  

 Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé 

ống thông dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định 

điện cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy 

tạo nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI.  THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

2. Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

3. Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

4. Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

5. Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

6. Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

7. Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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02.456. CẤY MÁY PHÁ RUNG TỰ ĐỘNG (ICD) LOẠI 2 BUỒNG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị các rối loạn nhịp thất không thể khống chế được bằng thuốc hoặc bằng phương 

pháp đốt qua ống thông.  

II. CHỈ ĐỊNH  

1. Người bệnh trước đó có ngừng tim hoặc rung thất/ tim nhanh thất bền bỉ (mà không 

do các nguyên nhân có thể hồi phục được).  

2. Người bệnh nguy cơ rung thất hoặc tim nhanh thất có tính chất gia đình (như bệnh cơ 

tim phì đại, hội chứng QT dài, hội chứng Brugada,...).  

3. Người bệnh nhồi máu cơ tim có phân số tống máu thất trái dưới 35% (sau nhồi máu 

cơ tim ít nhất 40 ngày).  

4. Người bệnh suy tim có phân số tống máu thất trái dưới 35%, có độ NYHA II, III.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 2 điều dưỡng  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các 

ống thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây 

thông dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  
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- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động 

(CRT-D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  

- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn 

vị/ 1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án  

 Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé 

ống thông dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định 

điện cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy 

tạo nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

- Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

- Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

- Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

- Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

- Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

- Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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02.459. TẠO NHỊP TIM CẤP CỨU VỚI ĐIỆN CỰC TRONG BUỒNG TIM TẠI 

GIƯỜNG  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Tạo nhịp tạm thời nhằm điều trị, dự phòng các rối loạn nhịp chậm và một số rối loạn 

nhịp nhanh.  

II. CHỈ ĐỊNH  

1. Nhịp chậm trong nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp  

- Hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp II, III ở NMCT trước vách.  

- Block hai phân nhánh mới xuất hiện.  

- Block nhánh luân phiên.  

- Block nhánh mới xuất hiện ở NMCT trước vách.  

- Block nhĩ thất các mức độ mà tần số thất chậm có triệu chứng.  

2. Nhịp chậm không có NMCT cấp  

- Các trường hợp suy nút xoang, block nhĩ thất cấp II, III có triệu chứng trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp III có QRS giãn rộng hoặc tần số thất < 50 ck/ph.  

3. Dự phòng nhịp chậm  

- Thông tim hoặc sinh thiết cơ tim ở người bệnh có block nhánh trái.  

- Sốc điện chuyển nhịp ở người bệnh mới xuất hiện hội chứng suy nút xoang.  

- Block nhĩ thất hoặc block nhánh ở người bệnh viêm nội tâm mạc cấp.  

- Trước khi mổ người bệnh block 2 phân nhánh có tiền sử ngất.  

- Điều trị bằng thuốc làm nhịp tim chậm nhiều hơn.  

4. Trong điều trị một số rối loạn nhịp nhanh  

- Cắt cơn nhịp nhanh thất hay nhịp nhanh trên thất tái phát nhiều lần.  

- Ngăn ngừa các rối loạn nhịp thất do nhịp chậm gây nên bao gồm cả xoắn đỉnh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Không có chống chỉ định.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời.  

- Introducer.  

- Dây điện cực kèm dây cáp nối với máy tạo nhịp.  

- Kim chọc mạch, kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  
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- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900,...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch,...  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật 

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

2. Gây tê và chọc mạch theo phương pháp Seldinger. Vị trí chọc mạch trong đặt máy tạo 

nhịp tạm thời có thể là: tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh trong hay tĩnh mạch đùi.  

3. Luồn guidewire qua kim chọc mạch, đặt Introducer.  

4. Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

5. Tìm ngưỡng tạo nhịp. Đặt các thông số cho máy tạo nhịp.  

6. Cố định dây điện cực.  

7. Sát trùng lại và băng kín vị trí đặt.  

VI. THEO DÕI  

1. Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

2. Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

3. Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

4. Tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông: ép mạch tại vị trí chọc 

5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

 Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu nhiều.  
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5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

Thường do dây điện cực gây ra. Vì vậy, phải thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo; 

chuyển vị trí khác hoặc dùng thuốc chống loạn nhịp hay sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch Việt 

Nam năm 2010. 
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02.460. TẠO NHỊP CẤP CỨU VỚI ĐIỆN CỰC TRONG BUỒNG TIM DƯỚI MÀNG 

HUỲNH QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Tạo nhịp tạm thời nhằm điều trị, dự phòng các rối loạn nhịp chậm và một số rối loạn 

nhịp nhanh.  

II. CHỈ ĐỊNH  

1. Nhịp chậm trong nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp  

- Hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp II, III ở NMCT trước vách.  

- Block hai phân nhánh mới xuất hiện.  

- Block nhánh luân phiên.  

- Block nhánh mới xuất hiện ở NMCT trước vách.  

- Block nhĩ thất các mức độ mà tần số thất chậm có triệu chứng.  

2. Nhịp chậm không có NMCT cấp  

- Các trường hợp suy nút xoang, block nhĩ thất cấp II, III có triệu chứng trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp III có QRS giãn rộng hoặc tần số thất < 50 ck/ph.  

3. Dự phòng nhịp chậm  

- Thông tim hoặc sinh thiết cơ tim ở người bệnh có block nhánh trái.  

- Sốc điện chuyển nhịp ở người bệnh mới xuất hiện hội chứng suy nút xoang.  

- Block nhĩ thất hoặc block nhánh ở người bệnh viêm nội tâm mạc cấp.  

- Trước khi mổ người bệnh block 2 phân nhánh có tiền sử ngất.  

- Điều trị bằng thuốc làm nhịp tim chậm nhiều hơn.  

4. Trong điều trị một số rối loạn nhịp nhanh  

- Cắt cơn nhịp nhanh thất hay nhịp nhanh trên thất tái phát nhiều lần.  

- Ngăn ngừa các rối loạn nhịp thất do nhịp chậm gây nên bao gồm cả xoắn đỉnh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Không có chống chỉ định.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời.  

- Introducer.  

- Dây điện cực kèm dây cáp nối với máy tạo nhịp.  

- Kim chọc mạch, kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  
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- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900,...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch,...  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

2. Gây tê và chọc mạch theo phương pháp Seldinger. Vị trí chọc mạch trong đặt máy tạo 

nhịp tạm thời có thể là: tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh trong hay tĩnh mạch đùi.  

3. Luồn guidewire qua kim chọc mạch, đặt Introducer.  

4. Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

5. Tìm ngưỡng tạo nhịp. Đặt các thông số cho máy tạo nhịp.  

6. Cố định dây điện cực.  

7. Sát trùng lại và băng kín vị trí đặt.  

VI. THEO DÕI  

1. Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

2. Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

3. Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

4. Tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông: ép mạch tại vị trí chọc 

5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

 Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu nhiều.  

  



 

428 

 

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

Thường do dây điện cực gây ra. Vì vậy, phải thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo; chuyển 

vị trí khác hoặc dùng thuốc chống loạn nhịp hay sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010. 
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02.461. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM PHỨC TẠP BẰNG  

SÓNG CAO TẦN 

(Thực hiện bằng phương pháp: đường vào qua đường tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, tĩnh 

mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh) 

I.  ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ điển hình, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất,  bằng 

sóng Radio frequency (RF) là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt 

mà các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu 

quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn nhịp này bằng sóng Radio frequency khoảng 80 

– 90%.  

II.  CHỈ ĐỊNH  

Tất cả các trường hợp nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất có 

hoặc không có bệnh lý tim thực thể.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Rối loạn đông máu.  

- Nhồi máu cơ tim cấp.  

- Viêm cơ tim cấp.  

- Nhiễm khuẩn cấp.  

- Bệnh nhân quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ, 2 

kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ thuật. 

01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Introduce 5F, 6F, 7F, 8F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.  

- Dây điện cực chẩn đoán HALO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh được độ cong.  

- Điện cực đốt RF kích cỡ 5F, 6F, 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 4mm hoặc 8mm 

có / không có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt.  

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết.  

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  
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- Phòng tim mạch can thiệp đủ rộng, thoáng, bác sĩ và kỹ thuật viên đi lại thuận tiện, xây 

dựng theo quy trình riêng có hệ thống điều hòa không khí, có hệ thống cung cấp ôxy.  

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM.  

- Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật.  

3. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim  

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.  

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với: thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ 

theo dõi từ 25 đến 300mm/s. Các tín hiệu thu được có thể mã hóa màu sắc khác nhau. Màn 

hình theo dõi có thể dừng lại được để đo các thông số (ms).  

4. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  

5. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định điều trị bằng sóng Radio frequency theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá 

nhân và viết cam kết thủ thuật.  

6. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:  

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh 

mạch cảnh.  

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

- Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của tâm 

nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc hoặc bằng 

điện.  

- Phát hiện cơn nhịp nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ và cơ chế khởi phát cơn.  

- Lập bản đồ xác định vị trí gây cơn nhịp nhanh hay cuồng nhĩ.  

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio ở vị trí đích.  

- Đánh giá kết quả ngay sau khi triệt đốt thành công.  

- Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  
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- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI  

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị 

tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tôtd, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150–200J (Biphasic) hoặc 200–300J 

(monophasic).  

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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02.462. ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ BẰNG SÓNG CAO TẦN  

I. CHỈ ĐỊNH: 

- Chỉ định điều trị rung nhĩ bằng sóng RF phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng và quyết định 

của người bệnh. Dựa và tính chất rối loạn nhịp trên lâm sàng để quyết định phương pháp 

điều trị phù hợp như: tần suất, thời gian xuất hiện, triệu chứng của người bệnh, hiệu quả 

của việc dùng thuốc phòng rối loạn nhịp cũng như là khả năng dung nạp với thuốc, các 

bệnh lý tim mạch kèm theo. Nhưng do hiệu quả phòng cơn của thuốc không cao (50 - 

70%) nên điều trị bằng RF vẫn được coi là lựa chọn đầu tiên với những trường hợp đã có 

rung nhĩ cơn hoặc rung nhĩ bền bỉ. 

- Do đó, chỉ định của phương pháp triệt đốt rung nhĩ qua catheter cho tất cả các trường hợp 

điều trị nội khoa thất bại (ngoại trừ bệnh lý tim mạch có chỉ định phẫu thuật tim mở thì kết 

hợp phẫu thuật MAZE) trong việc phòng ngừa rung nhĩ tái phát có triệu chứng chưa buồng 

nhĩ trái chưa giãn quá nhiều (<50mm). 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Người bệnh suy tim nặng (Suy tim độ IV). 

- Rung nhĩ trên người bệnh mắc bệnh lý van tim có chỉ định phẫu thuật tim hở. 

- Nhiễm khuẩn cấp. 

- Rối loạn đông máu. 

- Huyết khối trong buồng tim. 

- Tai biến mạch máu não mới. 

- Nhĩ trái giãn quá nhiều (> 50mm). 

- Tuổi quá cao (>80 tuổi). 

- Rung nhĩ trên người bệnh có Hội chứng suy nút xoang bệnh lý. 

- Rung nhĩ trên người bệnh có Blốc nhĩ thất tiến triển. 

- Rung nhĩ trên người bệnh Basedow đang tiến triển. 

- Người bệnh quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc. 

III. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: Ekíp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF gồm: 

- 03 Bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF: 1 bác sĩ chính, 2 bác sĩ trợ giúp. 

- 02 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật. 

- 01 kỹ thuật viên gây mê. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch. 

2. Phương tiện: 

Phòng chụp mạch kỹ thuật số xóa nền cơ bản: 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM. 
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- Thuốc dùng trong gây mê và giảm đau: propofol, fentanine, mydazolam, perfangan, 

morphine,... 

- Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat. 

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm thủ 

thuật. 

Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim 

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm sóng QRS. 

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ 

theo dõi từ 25 đến 300mm/s. 

Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency: Máy có thể tương thích với nhiều loại 

catheter đốt RF. 

Hệ thống máy lập bản đồ nội mạc buồng tim 3 chiều: Có tính năng định vị 3 chiều lập 

bản đồ giải phẫu điện học buồng tim 

Máy bơm nước cho điện cực đốt kiểm soát nhiệt: Máy bơm có khả năng hoạt động độc 

lập hoặc tự động kết hợp với máy đốt RF. 

Dụng cụ và vật tư tiêu hao: 

- Dụng cụ mở đường vào mạch máu (Introduce) loại 5F, 6F, 7F, 8F. 

- Dụng cụ mở đường mạch máu loại dài (Long sheath) kích cỡ SL0 để qua vách liên nhĩ. 

- Kim chọc vách liên nhĩ Brockenbrough và mullin guidewide. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dây điện cực chẩn đoán LASSO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh linh hoạt từ bên ngoài 

để ghi nhận tín hiệu điện học trong buồng tim, khoảng cách giữa các cực là 2mm. 

- Điện cực đốt RF có kiểm soát nhiệt độ kích cỡ 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 

4mm hoặc 8mm có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt. Điện cực 

đốt tương thích với hệ thống định vị 3 chiều và có khả năng điều khiển độ cong từ bên 

ngoài. 

- Catheter multi purpose và catheter Amplaser để chụp buồng tim và các tĩnh mạch phổi. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dịch gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Thuốc mê toàn thân: propofol, midazolam, fentanine. 

- Bộ kít thử đông máu ACT nhanh. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 5 chiếc. 

- Bơm tiêm cản quang có đầu xoáy cố định: 01 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 02 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết (Hệ thống bơm chụp buồng tim tự động). 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. 

- Người bệnh và người nhà viết cam kết thực hiện kỹ thuật can thiệp sau khi được giải thích 

đầy đủ về quy trình kỹ thuật. 

- Người bệnh đã được tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ và nhịn ăn trước khi làm can thiệp ít nhất 6 

giờ. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Trước khi làm thủ thuật người bệnh phải được nhập viện điều trị nội trú với bệnh án đúng 

quy định điều trị nội trú của Bộ Y tế. 

- Người bệnh có đủ các xét nghiệm cần thiết trước khi can thiệp: Xét nghiệm đông máu cơ 

bản, nhóm máu, công thức máu, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu, xét nghiệm HIV, 

HBsAg. 

- Người bệnh được siêu âm tim qua thành ngực đánh giá kích thước và chức năng tim cũng 

như các bệnh tim thực thể. 

- Người bệnh được siêu âm tim qua thực quản trong 48 giờ trước khi làm can thiệp để chắc 

chắn không có huyết khối trong các buồng tim đặc biệt ở nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. 

- Người bệnh phải được ghi Điện tâm đồ thường quy và Holter Điện tâm đồ 24 giờ. 

- Người bệnh được chụp MSCT (ít nhất là 16 dãy) nhĩ trái và tĩnh mạch phổi làm cơ sở để 

dựng hình buồng tim khi can thiệp. 

- Ngừng các thuốc chống rối loạn nhịp ít nhất gấp 2 lần thời gian bán hủy. 

- Ngừng các thuốc chống đông máu như Aspirin, kháng Vitamin K trước ngày can thiệp 5 ngày, 

thay thế bằng Heparin trọng lượng phân tử thấp dự phòng huyết khối khi ngừng các loại thuốc 

trên. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Người bệnh nằm yên trên bàn can thiệp được thở ôxy hỗ trợ qua mask. 

- Người bệnh được đặt các đường truyền tĩnh mạch ngoại biên để truyền muối, đường, thuốc 

giảm đau và thuốc gây mê. 

- Đặt sonde tiểu theo dõi nước tiểu. 

- Dán các điện cực theo dõi. 

- Lắp đặt các điện cực của hệ thống định vị 3 chiều tim. 

- Đường vào tim: Đưa các điện cực 5F, 6F vào xoang tĩnh mạch vành, vùng cao nhĩ phải, 

mỏm thất phải, bó His qua tĩnh mạch đùi phải và tĩnh mạch dưới đòn trái. 

- Theo dõi huyết động bằng huyết áp liên tục có xâm nhập qua động mạch quay hoặc động 

mạch đùi. 
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- Chọc xuyên vách liên nhĩ bằng kim Brockenbrough và đưa dụng cụ mở đường máu loại 

dài từ tĩnh mạch đùi qua vách liên nhĩ sang nhĩ trái. 

- Tiêm Heparine tĩnh mạch 100 UI/kg sau đó duy trì 30 – 50UI/kg/giờ. Theo dõi ACT mỗi 

45 phút điều chỉnh liều Heparine sao cho ACT duy trì 300 – 400 giây. 

- Đưa các ống thông multi purpose và Amplazer qua ống thông loại dài chụp buồng nhĩ trái 

và các tĩnh mạch phổi bằng thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch. 

- Đưa điện cực Lasso 10 cực và Điện cực đốt tương thích với hệ thống máy dựng hình ba 

chiều buồng tim vào nhĩ trái để lập bản đồ nhĩ trái theo quy trình chuyên môn riêng biệt. 

- Thăm dò điện sinh lý tim xác định các vị trí cần triệt đốt trong rung nhĩ. 

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio các vị trí đã xác định với mức năng lượng 

từ 25 – 35W, nhiệt độ từ 40 – 500C, điện trở 80 – 120 Ohm, với hệ thống khu trú nhiệt độ 

mô bằng nước bơm liên tục 15 – 25ml/phút. 

- Sau khi triệt đốt thành công tiến hành thăm dò điện sinh lý tim để đánh giá kết quả sớm. 

- Rút điện cực, rút các ống thông, ngừng thuốc mê, trung hòa Heparine bằng Protamine 

sulfat nếu cần thiết. 

- Băng ép vô khuẩn cầm máu vị trí chọc mạch 6 – 8 giờ. 

- Chuyển người bệnh về phòng theo dõi tích cực sau can thiệp 24 giờ. 

V. THEO DÕI: 

- Trong suốt quá trình can thiệp người bệnh luôn được theo dõi huyết áp xâm nhập liên tục, 

theo dõi điện tâm đồ liên tục, theo dõi SpO2, theo dõi nước tiểu. 

- Theo dõi toàn trạng người bệnh phát hiện sớm biến chứng nếu xảy ra để kịp thời xử trí. 

- Sau can thiệp người bệnh được theo dõi sát trong vòng 24 giờ phát hiện biến chứng, chảy 

máu,... 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce (sheath). 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dịch 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim. Theo dõi sát 
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cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

- Dò nhĩ trái và thực quản khi đốt RF cần phải đề phòng biến chứng này bằng cách cố định 

điện cực và giảm cường độ đốt ở những vị trí thành sau nhĩ trái tiếp giáp với thực quản. 

Khi xảy ra biến chứng này cần phối hợp với ngoại khoa để mổ cấp cứu. 

- Hẹp tĩnh mạch phổi: hiếm xảy ra, phòng tránh biến chứng này bằng cách không đốt RF 

trong tĩnh mạch phổi. Đây là biến chứng muộn nên nếu phát hiện ra tùy mức độ hẹp tĩnh 

mạch phổi có thể can thiệp nong và đặt stenthoặc phẫu thuật tim. 
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02.463. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM PHỨC TẠP BẰNG SÓNG CAO TẦN 

(Thực hiện bằng phương pháp: đường vào qua đường tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, tĩnh 

mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh) 

I.  ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ điển hình, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất,  bằng 

sóng Radio frequency (RF) là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt 

mà các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu 

quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn nhịp này bằng sóng Radio frequency khoảng 80 

– 90%.  

II.  CHỈ ĐỊNH  

Tất cả các trường hợp nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất có 

hoặc không có bệnh lý tim thực thể.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Rối loạn đông máu.  

2. Nhồi máu cơ tim cấp.  

3. Viêm cơ tim cấp.  

4. Nhiễm khuẩn cấp.  

5. Bệnh nhân quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ, 

2 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật. 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

 Introduce 5F, 6F, 7F, 8F.  

 Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.  

 Dây điện cực chẩn đoán HALO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh được độ cong.  

 Điện cực đốt RF kích cỡ 5F, 6F, 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 4mm hoặc 

8mm có / không có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt.  

 Dung dịch NaCl 0,9%.  

 Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%.  

 Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 1 chiếc.  

 Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

 Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

 Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những 

trường hợp cần thiết.  

 Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  
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 Phòng tim mạch can thiệp đủ rộng, thoáng, bác sĩ và kỹ thuật viên đi lại thuận tiện, 

xây dựng theo quy trình riêng có hệ thống điều hòa không khí, có hệ thống cung cấp ôxy.  

 Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

 Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM.  

 Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat.  

 Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng 

chuyển động nghiêng phải, nghiêng trái.  

 Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình 

làm thủ thuật.  

3. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim  

 Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.  

 Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với: thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và 

điện tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; 

tốc độ theo dõi từ 25 đến 300mm/s. Các tín hiệu thu được có thể mã hóa màu sắc khác 

nhau. Màn hình theo dõi có thể dừng lại được để đo các thông số (ms).  

4. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  

5. Người bệnh  

 Người bệnh được chỉ định điều trị bằng sóng Radio frequency theo yêu cầu lâm sàng.  

 Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh 

cá nhân và viết cam kết thủ thuật.  

6. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:  

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

- Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của tâm 

nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc hoặc bằng 

điện.  

- Phát hiện cơn nhịp nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ và cơ chế khởi phát cơn.  

- Lập bản đồ xác định vị trí gây cơn nhịp nhanh hay cuồng nhĩ.  

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio ở vị trí đích.  

- Đánh giá kết quả ngay sau khi triệt đốt thành công.  

- Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  
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- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI  

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều 

trị tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 

24h sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có 

hệ thống theo dõi hoạt động tôtd, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150–200J (Biphasic) hoặc 200–300J 

(monophasic).  

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, 

Atropine tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, 

chuẩn bị gây tê tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch 

dưới chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi 

vào hồ sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dichj màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo 

dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận 

trọng từng bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim 

và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010  
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02.464. THAY MÁY TẠO NHỊP TIM, CẬP NHẬT MÁY TẠO NHỊP TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  



 

441 

 

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang 

vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  
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- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  
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02.465. BÍT THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thông liên nhĩ (TLN) là một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp và trong số các thể, TLN lỗ 

thứ phát lại thường gặp nhất. Việc điều trị có nhiều tiến bộ, trong đó việc bít lỗ thông liên 

nhĩ cho các người bệnh bị TLN kiểu lỗ thông thứ phát, là một tiến bộ quan trọng, cho phép 

điều trị triệt để cho người bệnh không cần phẫu thuật. Hiện nay, dụng cụ phổ biến để bít TLN 

là dùng loại có dạng hình dù với 2 đĩa, bằng khung nitinol nhớ hình có màng bọc bằng 

polyutheran. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Thông liên nhĩ (TLN) kiểu lỗ thứ phát, kích thước lỗ thông đo trên siêu âm qua thành 

ngực và siêu âm qua thực quản ≤ 34 mm. 

2. Có gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (> 5 mm): gờ van nhĩ thất, gờ tĩnh mạch phổi phải, 

gờ động mạch chủ, xoang vành. Với một số trung tâm có kinh nghiệm, gờ phía động mạch 

chủ có thể ngắn hơn. 

3. Luồng thông lớn, shunt trái – phải là chính, có tăng cung lượng tim qua lỗ thông với 

(Qp/Qs>1,5). 

4. Người bệnh tăng gánh buồng tim phải và có giảm oxy. 

5. Người bệnh có dấu hiệu rối loạn nhịp nhĩ, tắc mạch nghịch thường  cũng có chỉ định bít 

lỗ thông, cho dù dòng shunt nhỏ.. 

6. Chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hình thái giải phẫu TLN lỗ thứ hai không phù hợp cho bít TLN bằng dụng cụ qua da: lỗ 

thông quá lớn > 34mm; các gờ ngắn (< 5 mm); TLN kèm theo phình vách lớn … 

- Các thể thông liên nhĩ khác: 

+ TLN kiểu xoang tĩnh mạch 

+ TLN thể xoang vành 

+ TLN lỗ thứ nhất 

+ TLN hình sàn 

- TLN với các bất thường tim bẩm sinh khác cần phẫu thuật sửa chữa toàn bộ 

- Shunt phải-trái với bão hoà oxy đại tuần hoàn < 94% 

- TLN có tăng áp lực động mạch phổi cố định 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Dị ứng thuốc cản quang… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 
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- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ 

(Lidocain hoặc Novocain). Trong trường hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động mạch 

quay. 

- Ống thông MP (multipurpose) 

- Wire cứng (stiff wire), kích cỡ 0.035 inch x 300 cm 

- Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả bơm và thước đo. 

- Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn) 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. 

- Sử dụng ống thông MP đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và đảm bảo không có hẹp van động mạch phổi phối hợp. 

- Kéo ống tông về nhĩ phải, đưa qua lỗ TLN sang nhĩ trái và đưau vào tĩnh mạch phổi. Tốt 

nhất là tĩnh mạch phổi trái trên. 

- Đưa guidewire cứng vào tĩnh mạch phổi, rút ống thông và lưu lại guidewire. 

- Sử dụng bóng đo kích thước TLN. 

+ Đẩy bóng trên guidewire cứng lên lỗ thông liên nhĩ. Bơm bóng bằng thuốc cản quang 

tại vị trí lỗ TLN. Ngừng bơm khi xuất hiện rõ eo bóng. 

+ Sử dụng siêu âm qua thực quản để quan sát xem bóng đã bít hoàn toàn lỗ thông chưa. 

+ Đo kích thước eo bóng trên phim chụp mạch dựa vào các điểm mốc trên bóng. 

+ Làm xẹp bóng, rút bóng ra khỏi cơ thể. Đo lại kích thước bóng bằng cách bơm một 

lượng thuốc cản quang tương tự. 
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+ Xác định kích thước lỗ TLN theo ba phương pháp: trên phim chụp mạch, trên siêu âm 

qua thực quản, và phương pháp đo trực tiếp ở ngoài. 

 

Hình 17.1  : Đo kích thước lỗ thông bằng bóng 

- Chọn dụng cụ bít TLN. Kích cỡ dụng cụ thường lớn hơn 1 mm so với kích thước lỗ TLN 

đo được. 

- Qua guidewire cứng, đẩy delivery sheath vào nhĩ trái 

- Dụng cụ bít TLN sẽ được bắt vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của delivery sheath. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của delivery sheath, từ từ đẩy dụng cụ vào trong nhĩ trái để 

mở cánh nhĩ trái. Sau đó từ từ kéo dụng cụ về để mở cánh nhĩ phải trong nhĩ phải. 

- Kiểm tra phim chụp mạch ở tư thế nghiêng trái chếch đầu, đảm bảo 2 cánh của dù không 

chạm nhau. 

- Tiến hành làm siêu âm tim và chụp kiểm tra lại các tư thế, đảm bảo dù nằm đúng vị trí với 

2 cánh nằm 2 bên, vách liên nhĩ ở giữa và không  có sự biến dạng dù…. 

- Sau khi đã chắc chắn dù nằm đúng vị trí, tháo dù và rút toàn bộ hệ thống ra. 

- Nếu cần có thể đo lại áp lực động mạch phổi và chụp lại động mạch phổi để đảm bảo không 

còn shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ. 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLN. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng có thể gặp: 

+ Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí… 

+ Tràn dịch màng tim: do thủng, rách thành nhĩ, tiểu nhĩ… liên quan đến việc thao tác kỹ 

thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn  lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 

+ Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 
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hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

co biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó. 

+ Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ… 

+ Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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02.466. BÍT THÔNG LIÊN THẤT BẰNG DỤNG CỤ QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thông liên thất là bệnh lý tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 20% các bệnh tim 

bẩm sinh. Biến chứng về lâu dài của bệnh bao gồm: viêm nội tâm mạc, tăng áp động mạch 

phổi, suy tim phải, suy tim toàn bộ. Kỹ thuật đóng lỗ thông liên thất bằng dụng cụ giúp sửa 

chữa khiếm khuyết này và làm sinh lý dòng máu trong tim trở lại bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Thông liên thất phần cơ; hoặc thông liên thất quanh màng 

2. Có lỗ thông liên thất (TLT) với shunt trái phải đáng kể, giãn buồng thất trái đặc biệt là 

tăng đường kính cuối tâm trương thất trái so với lứa tuổi và diện tích cơ thể. 

3. TLT có ảnh hưởng tới huyết động Qp/Qs >1,5. 

4. Tiền sử có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

5. Không kèm theo các tổn thương khác cần phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể (hở chủ, 

hở hai lá từ mức độ vừa – nhiều, hẹp dưới van động mạch chủ) 

6. Nếu là TLT phần quanh màng, thì lỗ thông không quá lớn (>10mm); gờ phía động mạch 

chủ còn đủ lớn (> 3mm); không kèm theo phình vách quá lớn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

7. Siêu âm - Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu hoặc shunt 

qua TLT là shunt phải – trái. 

8. Đang có thai. 

9. Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

10. Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

11. Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

12. Dị ứng thuốc cản quang. 

13. Người bệnh cân nặng dưới 5 kg. 

14. Người bệnh không đồng ý đóng bằng dụng cụ 

15. Đối với người bệnh có tăng áp lực động mạch phổi quá cao, chống chỉ định bít lỗ thông 

khi sức cản phổi vượt quá 7 đơn vị Wood, hoặc Rp/Rs > 0,5. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 
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- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch và tĩnh mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Ống thông pigtail và bộ chụp máy, thuốc cản quang 

- Ống thông IMA 

- Guidewire Terumo đầu thẳng dài 300 cm 

- Dụng cụ bít thông liên thất (Coil hoặc Amplatzer) 

- Hệ thống đưa dụng cụ bao gồm ống thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Snare để bắt guidewire 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

VI. Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Chụp buồng thất trái để xác định chính xác hình thái, kích thước của lỗ TLT, khoảng cách 

đến van động mạch chủ, các tổn thương phối hợp như phình vách thất, hở van hai lá, van 

động mạch chủ... 

+ Chụp buồng thất trái bằng ống thông pigtail với marker (điểm đánh  dấu  khoảng  cách  ở  

đầu  ống  thông  mà  thông  thường là 10mm), từ đó có thể đo chính xác đường kính lỗ 

TLT trên phim chụp mạch. 

+ Chụp ở tư thế nghiêng trái và chếch đầu là góc chụp cho phép quan sát tốt nhất kích thước 

lỗ TLT. Nếu chưa bộc lộ rõ có thể chụp ở tư thế nghiêng trái 90 độ. 

- Đo kích thước của lỗ TLT bằng hai phương pháp: trên phim chụp  mạch, siêu âm tim ngay 

trong quá trình thủ thuật từ đó cho phép quyết định loại dụng cụ và kích thước dụng cụ sẽ 

sử dụng. 

- Đẩy ống thông IMA từ động mạch đùi lên thất trái. Đẩy guidewire Terumo qua lỗ thông 

liên thất sang thất phải. 

- Đẩy snare từ tĩnh mạch đùi lên thất phải, bắt guidewire kéo xuống tĩnh mạch đùi. 

- Qua guidewire ở tĩnh mạch đùi đẩy ống thông lên thất phải, qua lỗ thông liên thất sang 

thất trái. 

- Dụng cụ bít TLT sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của ống thông, từ từ đẩy dụng cụ ra khỏi ống thông vào 

trong động mạch chủ và mở cánh thất trái. 

+ Dụng cụ sẽ được kéo về phía van ĐMC (được đánh dấu băng ống thông pigtail để ngay ở 

vị trí van ĐMC). Sau đó thận trọng kéo xuống thất trái. 
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+ Có thể khẳng định chắc chắn dụng cụ đã nằm trong thất trái bằng cách chụp gốc ĐMC. 

- Cải tiến kỹ thuật này cho phép dễ dàng mở dụng cụ hơn là việc cố găng đưa ống thông 

xuống mỏm thất trái. Việc đưa ống thông xuống mỏm tim thường khó khăn do ống thông 

tương đối cứng, hơn nữa có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp đặc biệt là Bloc nhĩ thất 

cấp III, chấn thương gây thủng thành tự do của tim và đặc  biệt tránh khó chịu cho người 

bệnh. 

- Tiếp tục kéo dụng cụ về phía vách liên thất cho đến khi dụng cụ ép chặt vào mặt trái của 

vách. Cần chụp buồng thất trái ở tư thế nghiêng trái chếch đầu để chắc chắn dụng cụ nằm 

đúng vị trí và mức độ shunt tồn lưu cũng như khoảng cách tới van ĐMC. 

- Cần chú ý khi kéo sao cho điểm đánh dấu của dụng cụ nằm ở dưới để tránh cho việc cánh 

lớn chèn vào ĐMC 

- Có thể kết hợp siêu âm trong lúc này để bảo đảm vị trí của dụng cụ. 

- Sau khi đã chắc chắn cánh trái phủ hết mặt trái của lỗ TLT mở nốt cánh phải bằng cách 

tiếp tục kéo ống thông lại và đẩy dụng cụ ra. 

- Kiểm tra trên phim chụp mạch sẽ thấy hai cánh của Amplatzer không chạm vào nhau ở tư 

thế nghiêng trái chếch đầu. 

- Siêu âm tim kiểm tra và chụp buồng thất trái để đảm bảo không còn shunt tồn lưu. 

- Giải phóng dụng cụ: Sau khi đã chắc chắn Amplatzer nằm đúng vị trí dụng cụ sẽ được giải 

phóng khỏi dây vít bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi rút ống thông ra cần 

chắc chắn dây vít kim loại đã được rút vào lòng ống thông vì nó có nguy cơ gây chấn 

thương lòng mạch. 

- Siêu âm và chụp lại kiểm tra ở các tư thế vừa nêu để đảm bảo chắc  chắn không còn shunt 

tồn lưu 

VII. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLT và khám định kỳ sau đó. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất… liên quan đến việc thao tác kỹ thuật: 

cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù hoặc 

một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp thì 

cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu hiện 

bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có hướng 

phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động mạch 

phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố 
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định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Biến chứng gây bloc đường dẫn truyền: cần theo dõi sát, phát hiện nhịp chậm và bloc nhĩ 

thất để xử trí (đặt máy tạo nhịp tam thời, theo dõi nếu không phục hồi thì phải phẫu thuật 

tháo dù ra và đóng lại lỗ thông). 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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02.467. BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ QUA DA 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ lệ 

xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích thước 

của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng 

nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. Một biến 

chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn đến  tử vong. 

Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường hợp còn ống 

động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và ngoài 

tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là 

shunt 2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc 

shunt qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 
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- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối 

với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình 

thủ thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, Minnesota), 

cấu tạo bởi các sợi nitinol 0.014 inch đan thành lưới có hình ống có vành rộng ở đầu 

(như hình cái nêm). Chiều dài 7mm, vành rộng hơn thân ống của dụng cụ 2mm. Dụng 

cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường kính của vành rộng và 

số nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của dụng cụ là 16- 4mm. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống 

thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các 

cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của 

đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động 

mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm 
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tra. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 

- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 

- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

- Thủ thuật thành công: 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

- Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, 

chủ, động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan máu 

... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại 

định kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên quan 

đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật 

sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp 

thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu 

hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có 

hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động 

mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ 

phải và cố định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 
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02.468. ĐẶT STENT GRAFT ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) rất đa dạng, trong đó tách thành động mạch chủ, phình 

động mạch chủ là bệnh lý hay gặp nhất. Phương pháp phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ 

nhân tạo điều trị bệnh lý động mạch chủ là một phẫu thuật lớn, triệt để, tuy nhiên, nguy cơ 

tử vong cao nhất là đoạn ĐMC xuống. Kỹ thuật đặt Stent Graft điều trị bệnh lý động mạch 

chủ là một thủ thuật ít xâm lấn hơn, nguy cơ tử vong thấp hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phình động mạch chủ (ĐMC) ngực với đường kính trên 5,5 mm hoặc tiến triển nhanh trên 

5mm trong vong 1 năm và/hoặc có biến chứng  tách thành động mạch chủ. 

- Tách thành động mạch chủ type B cấp (đường vào từ động mạch chủ xuống, trong vòng 

2 tuần) có biến chứng bao gồm: vỡ động mạch chủ vào khoang màng phổi, khoang màng 

ngoài tim, thiếu máu các tạng, giãn lớn động mạch chủ, đau ngực không khống chế được 

hoặc tăng huyết áp nặng không khống chế được... 

- Phình động mạch chủ bụng (AAA) dưới động mạch thận: đường kính > 5,5 mm; hoặc 

tiến triển nhanh trên 5 mm/năm; hoặc có biến chứng gây tách thành, dọa vỡ… 

- Giả phình (Pseudo Aneurysm) động mạch chủ sau chấn thương hay do nguyên nhân 

nhiễm khuẩn… 

- Hình thái giải phẫu phù hợp cho việc đặt được stent graft: vị trí chỗ  lành (vùng ĐMC chỗ 

tiếp giáp với vị trí tổn thương) phải đủ dài > 2 cm và ổn định, không bị tổn thương để có 

thể gắn đầu stent graft vào đó. Đối với động mạch chủ ngực, khoảng cách từ chỗ tổn 

thương đến sau chỗ xuất phát từ động mạch dưới đòn trái là trên 2cm. Đối với phình ĐMC 

bụng, cổ túi phình (tính từ điểm đầu của chỗ phình tới dưới xuất phát động mạch thận 

thấp nhất)  > 1,5 cm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tách thành ĐMC type A. 

- Phình ĐMC lên. 

- Bệnh lý ĐMC đoạn quai chưa được phẫu thuật gom các nhánh động mạch cảnh. 

- Vùng bệnh lý quá gần các nhánh động mạch trọng yếu mà không có phương án khắc phục 

trước. 

- Người bệnh có bệnh mạch máu làm cản trở đường vào (bệnh mạch  đùi – chậu…). 

- Nhiễm trùng chưa kiểm soát được. 

- Bệnh lý rối loạn đông máu…. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 - 03 bác sỹ tim mạch can thiệp đã được đào tạo kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ. 

- 01 bác sỹ phẫu thuật mạch máu (nếu có yêu cầu). 

- 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên gây mê. 

- 02 điều dưỡng viên và 01 kỹ thuật viên phòng can thiệp tim mạch đã được đào tạo về kỹ thuật. 
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2. Phương tiện 

- Chuẩn bị bàn để dụng cụ: áo phẫu thuật, bộ bát vô khuẩn, găng, bơm kim tiêm các loại 

5ml, 10 ml, 20 ml, gạc vô khuẩn... 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (điện cực, máy tạo nhịp) tạm thời. 

- Dụng cụ thiết lập đường vào động mạch đùi, động mạch quay và tĩnh mạch đùi: 01 sheath 

mạch quay 6F; 02 sheath mạch đùi 6F; 01 bộ sheath mạch đùi 12F. 

- Ống thông pigtail: 2 (một marker pigtail có đánh dấu; 01 pigtail thường) 

- Guidewire siêu cứng 0,038‟‟ (super stiff wire): 01 – 02 chiếc. 

- Guidewire 0,035 hoặc 0,038‟‟ loại chẩn đoán: 3 cái, trong đó: 01 wire ngậm nước; 01 

wire dài 150cm; 01 wire dài 260cm. 

- Bộ Stent graft động mạch chủ, có kèm theo stent nối dài hay không tùy trường hợp. 

- Bóng nong Stent graft động mạch chủ: 01 

- Dụng cụ đóng động mạch sau can thiệp (Perclose): 02 – 04 bộ dụng cụ. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Tham vấn bác sỹ chẩn đoán hình ảnh; bác sỹ phẫu thuật tim mạch. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn các vị trí đường vào: động mạch đùi cả 2 bên, động mạch quay trái. 

- Kỹ thuật tạo đường vào từ động mạch đùi để đưa stent graft lên: 

+ Mở đường vào động mạch đùi bằng phẫu thuật: Nếu đặt stent graft ĐMC ngực chỉ cần mở 

động mạch đùi 1 bên; nếu là đặt stent graft  ĐMC bụng, cần mở đường vào động mạch đùi 

cả 2 bên. Được thực  hiện bởi bác sỹ phẫu thuật mạch máu. 

+ Đóng mạch đùi bằng dụng cụ Perclose (dụng cụ khâu mạch không phải bộc lộ) thì sẽ rạch 

một vết nhỏ và đặt sẵn từ 2 -3 dụng cụ Perclose chờ cho mỗi vị trí đường vào mạch máu 

theo thủ thuật như trên. Sau  khi hoàn tất quy trình đặt stent graft thì sẽ thắt chỉ của dụng 

cụ perclose để khâu lại. 

- Chụp động mạch chủ: tùy vị trí tổn thương mà đưa pigtail đến vị trí xác định để chụp. Với 

ĐMC ngực thì đưa pigtail lên ĐMC lên và chụp  động mạch chủ xác định vị trí tổn thương. 

Với ĐMC bụng, chỉ cần đưa pigtail lên ĐMC ngực chụp xác định vị trí tổn thương và 2 

nhánh động mạch đùi. 

- Sau chụp xong cần xác định vị trí: tách, phình, đo kích thước, xác định vị trí đường vào 

của tách thành hoặc khối giả phình; xác định các  nhánh liên quan (động mạch nuôi não; 

động mạch nuôi các tạng; động mạch thận 2 bên; động mạch đùi 2 bên để tìm đường vào). 

- Đưa wire siêu cứng tới gốc động mạch chủ. 

- Đưa stent graft ở trạng thái đã được thu gọn trong ống thông (đường kính từ 16 – 26F) 
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qua đường động mạch đùi đến vị trí ĐMC lành nhất trước chỗ bắt đầu tách/phình ĐMC 

cần can thiệp ít nhất 20 mm 

- Chụp bằng thuốc cản quang với một ống thông pigtail, để xác định chính xác vị trị đã 

đánh dấu của stent graft thỏa mãn vị trí cần đặt. 

- Quy trình thả stent graft: đặt stent bằng cách rút dần vỏ ngoài của ống stent graft để stent 

tự nở và áp vào thành ĐMC. Để chính xác vị trí cần cố định, thường chỉ làm nở 2 đoạn 

đầu của stent graft (xoay mở dần), chụp kiểm tra chỉnh lại vị trí cho phù hợp, sau đó giải 

phóng toàn bộ stent. 

- Chụp kiểm tra bằng thuốc cản quang, nếu có đoạn stent graft chưa nở hết hoặc còn rỏ rỉ 

bên thành, có thể dùng bóng nong cho nở sát thành. 

- Tháo dụng cụ, khâu vị trí động mạch bộc lộ (ngoại khoa) hoặc thắt chỉ với dụng cụ 

perclose đã để chờ sẵn từ trước thủ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.1. Quy trình đặt stent graft để điều trị bệnh phình ĐMC bụng (đầu tiên thả nhánh 

chính ĐMC và chân bên động mạch chậu phải (hình trái), sau đó thả chân bên động mạch 

chậu trái (hình phải). 

 

Hình 14.2. Hình ảnh stent graft ĐMC ngực (trái) và sơ đồ đặt stent graft ĐMC ngực (phải) 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Theo dõi trong thủ thuật: các chức năng sống còn; các biến chứng có thể xảy ra liên quan 

thủ thuật, gây mê, dị ứng thuốc cản quang, chảy máu… để xử trí kịp thời 

- Theo dõi sau thủ thuật: 

+ Theo dõi các chức năng sống còn sau đặt Stent Graft động mạch chủ. 

+ Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt Stent Graft động mạch chủ như tai biến 

mạch não, tràn dịch màng ngoài tim, liệt tủy sống, vỡ động mạch chủ. 

+ Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ ĐMC gây tử vong cấp: cần chú ý cẩn trọng khi thao tác các thủ thuật, tránh thô bạo. 

Cần có bác sỹ ngoại khoa tim mạch khống chế. 

- Stent graft chèn vào các nhánh động mạch trọng yếu nuôi não và các tạng: cần đo và xác 

định chính xác trước khi đặt stent. 

- Di lệch stent graft: gây tắc các mạch trọng yếu thì cần phẫu thuật cấp. 

- Liệt tủy sống: biến chứng gặp từ 1-3% số người bệnh được đặt stent graft ĐMC ngực, 

trên đoạn dài, thường xuất hiện sau 1-3 ngày. Nếu  xảy ra cần dẫn lưu dịch não tủy, duy 

trì huyết áp cao, cho corticoid liều cao tối đa. 

- Các biến chứng liên quan đến gây mê, dị ứng thuốc cản quang… 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí bộc lộ mạch và khâu mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm 

trùng… 

- Các biến chứng khác: sốt (hội chứng sau stent graft); nhiễm trùng… 
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03.1. KÍCH THÍCH VĨNH VIỄN BẰNG MÁY TẠO NHỊP TRONG CƠ THỂ (HAI Ổ) 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

- Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

- Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

- Hội chứng suy nút xoang.  

- Ngất qua trung gian thần kinh.  

- Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Bệnh cơ tim giãn.  

- Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

- Hội chứng Brugada.  

- Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

- Nhịp chậm không có triệu chứng.  

- Suy tim quá nặng mất bù.  

- Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  
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- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

V. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VII. THEO DÕI  
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- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

-  Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  
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03.2. ĐẶT BÓNG CHÈN ĐỘNG MẠCH CHỦ DỘI NGƯỢC 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Bóng chẻn động mạch chủ dội ngược hay bóng đối xung động mạch chủ (intra-aortic 

balloon counterpulsation – IABP) là phương pháp cơ học giúp hỗ trợ tuần hoàn tạm thời dựa 

trên nguyên tắc giảm hậu tải trong thời kỳ tâm thu và tăng tưới máu thời kỳ tâm trương cho 

thất trái, cải thiện cung lượng tim, phân suất tống máu, tưới máu vành, giảm sức căng thành 

thất trái, giảm áp lực thủy tĩnh mao mạch phổi. 

II. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Trong thời kỳ tâm trương, bóng được bơm lên trong động mạch chủ ngực làm tăng huyết 

áp tâm trương lên hơn 30 mmHg, giúp tăng tưới máu mạch vành. Trong thời kỳ tâm thu, bóng 

nhanh chóng xẹp xuống, tạo thuận lợi cho tâm thất tống máu ra khỏi tim (khoảng 20%). Hình 

1 cho thấy đường biểu diễn áp lực đo trong động mạch chủ khi bóng được bơm theo tỉ lệ 1:2.  

 
Hình 1: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ ngực khi bóng được bơm với tỉ lệ 1:2. 

III. CHỈ ĐỊNH 

1. Nhóm chỉ định có lợi ích rõ ràng: 

- Hội chứng giảm cung lượng tim nặng sau phẫu thuật tim hở  

- Hở van 2 lá NẶNG cấp tính 

- Nhồi máu cơ tim cấp gây thủng vách liên thất 

- Rối loạn nhịp thất kháng trị 

- Đau thắt ngực không ổn định trơ với điều trị nội khoa 

- Suy tim mất bù cần hỗ trợ để chuẩn bị ghép tim hay tim nhân tạo 

- Hỗ trợ bệnh nhân ECMO VA. 

2. Bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da: 

- Không sử dụng thường quy cho tất cả bệnh nhân NMCT cấp biến chứng sốc tim. 

Nghiên cứu SHOCK II cho thấy ở bệnh nhân sốc tim do NMCT, IABP không giảm tử vong 

so với nhóm chứng, tỉ lệ tử vong trong 30 ngày khoảng 40%. 

- Nên sử dụng khi can thiệp mạch vành qua da cho những bệnh nhân hội chứng mạch vành 

cấp có huyết áp không ổn định hoặc sốc tim do biến chứng cơ học. 

- Can thiệp mạch vành qua da trên những bệnh nhân nguy cơ rất cao (can thiệp thân chung 

mạch vành trái, can thiệp chỉ còn một nhánh mạch vành duy nhất, tổn thương nặng nhiều 
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nhánh mạch vành) có suy chức năng tâm thu thất trái nặng (phân suất tống máu < 35%), 

hoặc mới bị suy tim mất bù: IABP để sẵn phòng khi có biến chứng hoặc sốc tim.  

3. Nhóm chỉ định có lợi ích tương đối: 

- Hẹp khít van động mạch chủ mất bù. 

- Hỗ trợ chu phẫu cho bệnh nhân bắc cầu chủ-vành nguy cơ cao. 

- Bệnh nhân can thiệp mạch vành nguy cơ cao. 

4. Nhóm chỉ định lợi ích chưa rõ ràng: 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Tuyệt đối: 

- Hở van động mạch chủ nặng 

- Bóc tách động mạch chủ. 

2. Tương đối: 

- Bệnh lý động mạch đùi chậu (xơ vữa nặng) 

- Phình động mạch chủ bụng 

- Đặt stent động mạch chậu 

- Mảnh ghép đùi-chậu 

- Bệnh rối loạn đông cầm máu 

V. TRANG BỊ CHUẨN BỊ ĐẶT BÓNG IABP 

1. Bộ phận điều khiển: Thiết bị vi tính có các cổng nối, có màn hình hiển thị, có bàn điều 

khiển. Hiện có 2 hãng sản xuất chính là Datascope và Arrow (hình 2). Thiết bị được dùng ở 

Viện Tim là model CS100 và CS 300 (MAQUET). 

2. Bóng: Đa số là bóng 2 nòng, một nòng dùng để theo dõi huyết áp xâm lấn và một nòng để 

bơm khí helium (hình 2). Một số hãng dùng bóng có sợi quang để theo dõi huyết áp và hỗ trợ 

hoạt động chính xác hơn. 

Các loại bóng thường dùng: 

- 25 cm3 cho bệnh nhân thấp hơn 1,5 m 

- 34 cm3 cho bệnh nhân 1,5 đến 1,6 m 

- 40-50 cm3 cho bệnh từ 1,6 đến 1,8 m 

3. Bình khí Helium gắn vào bộ phận điều khiển. 

4. Cáp huyết áp và transducer. 
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VI. KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH 

1. Chuẩn bị vùng động mạch đùi (trái hay phải): sát khuẩn rộng vùng chích. 

2. Dùng kỹ thuật Seldinger để đưa một ca-tê-te vào động mạch đùi. Trường hợp khó có thể 

bộc lộ vùng động mạch đùi. Luồn nhẹ dây dẫn theo ca-tê-te vào động mạch đùi hướng lên 

quai động mạch chủ. Nếu có màn tăng sáng sẽ biết vị trí đầu dây dẫn dễ dàng. Nếu không có, 

có thể ước chừng theo khoảng cách đùi và khoảng ức sườn II. 

3. Dùng bộ nong để mở rộng vùng da, dưới da, chuẩn bị cho việc đặt 

“sheath/INTRODUCER”. Thường dùng 7,5 tới 8 F. Việc dùng sheath giúp bảo vệ bóng khi 

đưa bóng lên vị trí cần thiết, hạn chế chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trong 

một số trường hợp bệnh lý mạch máu, nên dùng kỹ thuật không sheath để giảm nguy cơ thiếu 

máu cục bộ chi dưới. 

4. Đưa bóng còn nguyên lõi thép bên trong qua sheath theo sự hướng dẫn của màn tăng sáng 

hay dựa vào khoảng cách ước chừng. Khi đầu bóng cách động mạch dưới đòn trái 1-2 cm, ta 

cố định bao bảo vệ thân bóng vào sheath. Rút dây thép ra khỏi nòng, theo dõi máu trào ra. 

Dùng syringe hút nhẹ máu ra khỏi nòng cho tới khi không còn bọt khí, nối với bộ phân dây 

dẫn theo dõi huyết áp đã đuổi khí. Chỉnh zero và tiến hành theo dõi huyết áp xâm lấn trực tiếp 

trong động mạch chủ ngực. 

Đầu bóng 

 

Cổng nối khí 

 

Cổng nối cáp 

huyết áp 

Hình 2: Bộ phận điều khiển và bóng. 
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Nối nòng dẫn khí vào cổng khí Helium qua dây dẫn vô khuẩn. 

5. Vận hành: 

Các máy IABP ngày nay có hệ thống xử lý tốt trong việc canh chỉnh thời gian xả bóng và 

bơm bóng giúp cho việc vận hành rất dễ dàng . 

Có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động, bán tự động hoặc theo ý riêng. 

Có thể dùng các nguồn từ ECG, huyết áp, máy tạo nhịp … 

Trong quá trình vận hành: Theo dõi tưới máu chi mỗi giờ; Kiểm tra aPTT mỗi 12 giờ và 

chỉnh liều heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch để đạt aPTT từ 1,5 đến 2 lần chứng; 

Theo dõi công thức máu (bao gồm số lượng tiểu cầu) mỗi ngày. 

Khi huyết động bệnh nhân cải thiện, tiến hành cai bóng trong 1-2 ngày tùy từng trường hợp. 

Khi rút bóng cần chú ý chèn chỗ chích động mạch đùi đủ thời gian. 

6. Một số sai sót khi điều chỉnh: Trên hình 3 là đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ 

khi bóng được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. Tất cả các sai sót này đều giảm hiệu 

quả hỗ trợ huyết động của IABP. 

Bơm bóng sớm

    Bơm bóng  trễ 

 Xả bóng sớm 

 Xả bóng trễ 

Hình 3: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ (bóng bơm theo tỉ lệ 1:2) khi bóng 

được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. 

VII. BIẾN CHỨNG - TAI BIẾN  

Tùy thuộc vào tuổi (nguy cơ tăng khi tuổi > 75), giới (nữ nguy cơ cao hơn) và bệnh lý mạch 

máu kèm theo. 

- Chảy máu, tán huyết, giảm tiểu cầu: Tùy theo mục đích điều trị, duy trì Hb tối thiểu 8 g/dl 

và tiểu cầu trên 100.000/mm3. 

- Thiếu máu cục bộ chi: bàn chân lạnh, đổi màu, mạch mu chân nhẹ khó bắt, mất mạch. 

- Nhiễm khuẩn huyết, huyết khối, thuyên tắc mạch máu não. 
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- Đặt nhầm vào tĩnh mạch đùi: khi đặt mù cho bệnh nhân cấp cứu. 

- Thất bại khi đặt bóng: giải phẫu bất thường, rách bóng. 

- Tử vong liên quan với IABP khoảng 0,05%. 
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03.3. TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể là một kỹ thuật không sinh lý, cho phép thay thế toàn bộ hay một 

phần chức năng của tim và phổi để đảm bảo tưới máu và cung cấp dưỡng khí đến mô.  

- Điều này giúp phẫu thuật viên làm việc trên một trái tim không đập và có một phẫu trường 

sạch do máu được đưa ra tuần hoàn nhân tạo bên ngoài để thấy rõ các sanh thương, từ đó có 

những thao tác chính xác trong lúc sửa chữa các sang thương này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật tim hở. 

- Hỗ trợ tim hoặc phổi cho những phẫu thuật các cơ quan khác. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có tiên lượng tử vong trên 80% 

- Bệnh nhân mất não, hay suy đa cơ quan rất nặng không hồi phục 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể 

2. Phương tiện: 

- Thiết bị tim phổi nhân tạo: máy THNCT, máy trao đổi nhiệt, Nệm nước, Bộ trộn khí, 

Máy Cell saver, Bộ lọc và cô đặc máu, Thiết bị điều chỉnh hút áp lực âm 

- Thiết bị theo dõi liên tục: Monitoring theo dõi mạch, điện tâm đồ, huyết áp động mạch 

xâm lấn, nhiệt độ bệnh nhân, BIS theo dõi mê, NIRS đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch 

não, SvO2 đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch trộn, Áp lực dội ngược động mạch có báo 

động, Cảm biến theo dõi mức máu trong bình chứa tĩnh mạch có báo động. 

- Dụng cụ: các loại ống dẫn (động mạch, tĩnh mạch, ống hút, đường truyền liệt tim, bộ 

phổi nhân tạo, hệ thống dây dẫn kết nối 

- Các loại dung dịch: Bicarbonate sodium, Gelafundin, Ringer, Hydroxyethyl Starch, 

nước muối sinh lý 0,9%, Manitol, hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, 

Albumin... 

- Thuốc: Kháng đông Heparin, kháng sinh dự phòng (Cefazolin), CaCl2, dung dịch liệt 

tim (DBL, Custodiol, tinh thể lạnh)... 

3. Hồ sơ bệnh nhân: đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm thiết lập hệ thống 

THNCT phù hợp. Dán tem mã vạch hồ sơ. 

4. Hồ sơ bệnh án: tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, diện tích bề mặt cơ thể, chẩn đoán bệnh lý, 

tiền căn, xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm tim, phương pháp phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thiết lập hệ thống THNCT 

- Lắp hệ thống dây dẫn và bộ phổi nhân tạo lên máy THNCT: lựa chọn tuỳ theo cân nặng, 

lưu lượng tối đa của bệnh nhân 
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- Priming hệ thống tuần hoàn nhân tạo bằng các loại dung dịch mồi: số lượng và loại dung 

dịch cho vào tuỳ theo bệnh lý, tuổi, cân nặng, dung tích hồng cầu, yếu tố đông máu của 

bệnh nhân. 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn trên máy tim phổi nhân tạo với hệ thống dây dẫn từ phẫu thuật 

viên: dây dẫn động tĩnh mạch, dây hút máu phẫu trường, dây hút máu tim trái, dây dẫn hệ 

thống làm liệt tim, dây hút dịch không cần thiết ra ngoài qua hệ thống hút âm tường. 

- Kết nối đầy đủ hệ thống cảnh báo và theo dõi liên tục 

- Kết nối hệ thống lọc rửa hồng cầu (máy Cell saver) khi có chỉ định: tiên lượng mất máu 

nhiều trong phẫu thuật. 

- Đuổi sạch khí hoàn toàn hệ thống tuần hoàn nhân tạo, kể cả hệ thống đường truyền liệt 

tim. 

- Gắn kết bộ lọc và cô đặc máu vào hệ thống sau khi đã Priming bộ lọc bằng dung dịch tinh 

thể: thường sử dụng ở bệnh nhân trẻ nhỏ dưới 15kg, bệnh nhân suy tim nặng, suy thận, 

cao áp phổi nặng, phù phổi. 

- Kiểm tra các đường hút 

- Tiêm Heparin vào bệnh nhân và thử ACT trước khi đặt các ống dẫn động, tĩnh mạch vào 

bệnh nhân: liều 3mg/kg, ACT đạt từ 300” trở lên mới được phép hút máu về bình chứa 

tĩnh mạch và bắt đầu đặt ống dẫn. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống THNCT theo danh sách định sẵn (check list) trước khi bắt đầu 

THNCT. Chỉ bắt đầu khi ACT đạt tối thiểu 400” sau lần tiêm Heparin đầu tiên. 

2. Bắt đầu thực hiện quá trình THNCT: 

- Mở kẹp động mạch, tăng lưu lượng bơm động mạch từ từ, đồng thời mở kẹp tĩnh mạch 

dần cho đến mở hết kẹp và lưu lượng bơm chính đạt tối đa (đã tính sẵn cho từng bệnh 

nhân). Báo Full flow. Lúc này ngừng thở máy. 

- Thực hiện kỹ thuật làm liệt tim: tim phải ngưng đập hoàn toàn, đường biểu diễn điện tim 

phẳng ngang. 

- Phẫu thuật viên bắt đầu sửa chữa bệnh lý. 

- Có hoặc không thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy: tuỳ từng trường hợp. 

3. Tiến hành cai máy THNCT 

- Sau khi PTV sửa chữa bệnh lý xong 

- Giảm dần lưu lượng động mạch, làm đầy tim, điều chỉnh các thông số huyết động, nhịp, 

sinh hoá...và sẽ ngưng máy hoàn toàn. 

- Điều kiện cai máy THNCT: 

+ Không có độ chênh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ thực quản. Ở người lớn ngưng ở nhiệt 

độ trên 35 độ C, trẻ em trên 36 độ C. 

+ Ca++ = 1,2-1,5 mmol/L; K+ = 3,5-5 mmol/L 

+ Hct tuỳ thuộc tuổi, bệnh lý của bệnh nhân 

+ Khí máu tốt, SpO2, pH máu bình thường (trong những ca cao áp phổi: duy trì kiềm 

chuyển hoá pH > 7,5) 
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+ Lactate < 2 mmol/L 

+ Nhịp tim phù hợp với lứa tuổi, không có rối loạn nhịp 

+ Làm đầy tim (PVC, POG) phù hợp theo bệnh lý 

+ Thông khí máy thở trở lại tốt 

+ Huyết động ổn định 

VI. THEO DÕI 

- Các thông số trên các thiết bị theo dõi liên tục, mức máu trong bình chứa tĩnh mạch, cân 

chỉnh lượng nước nhập và xuất. 

- Điều chỉnh các thông số để đạt hiệu quả tưới máu: 

+ Hct > 30% (nhiệt độ bình thường & ở trẻ em), Hct = 25-30% (có hạ thân nhiệt, ở người 

lớn) 

+ SvO2 > 70%; Lactate < 2mmol/L 

+ pH: 7,35-7,45; PaO2: 150-200 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg 

+ Nước tiểu: có (không sử dụng thuốc lợi tiểu), không tán huyết 

+ Huyết áp trung bình: > 30 mmHg (trẻ em), > 40mmHg (người lớn)  

VII. TAI BIẾN 

- Hạ huyết áp động mạch khi bắt đầu THNCT 

- Tăng huyết áp trung bình quá mức trên 70 mmHg 

- Tăng Kali máu > 5,5 mmol/L 

- Tắc nghẽn do khí 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Giảm oxy hoá máu 

- Tán huyết nặng 

- Cục máu đông trong phổi nhân tạo 

- Rò rỉ bộ phận trao đổi nhiệt 

- Hỏng bộ phận thông khi của phổi nhân tạo 

- Tăng nhiệt độ ác tính. 

- Đứt dây dẫn thân bơm động mạch. 

- Khó làm nóng bệnh nhân. 
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03.4. QUY TRÌNH TIM PHỔI NHÂN TẠO (ECMO) 

I. GIỚI THIỆU 

- ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) là một hoạt động lấy CO2, cung cấp bổ 

sung oxy ngoài cơ thể thông qua hệ thống ống dẫn máu từ hệ tĩnh mạch và trả lại hệ tĩnh 

mạch hay động mạch của cơ thể. 

- Kể từ khi được áp dụng thành công lần đầu tiên vào năm 1971 đến nay, kỹ thuật ECMO 

đã qua nhiều cải tiến và đang được áp dụng thành công trong nhiều chỉ định suy hô hấp-

tuần hoàn cấp tính. Trong lĩnh vực phẫu thuật tim hở, ECMO là một phương pháp hỗ trợ 

bệnh nhân suy tuần hoàn cấp, góp phần giảm tỉ lệ tử vong sau mổ.  

II. TRANG BỊ ECMO 

2.1. Hệ thống ống dẫn máu ra và vào bệnh nhân (cannula): tùy theo chỉ định và đối tượng, các 

cannula được chọn lựa phù hợp theo cân nặng, vị trí đặt và kiểu ECMO. 

- Các cannula thế hệ sau có phủ heparin giúp ECMO hoạt động với ACT thấp hơn tiêu 

chuẩn. 

- Cannula Avalon 2 nòng 3 lỗ, chỉ cần sử dụng một đường tĩnh mạch vào được chỉ định 

trong ECMO VV. 

2.2. Hệ thống dây nối nhựa PVC (polyvinyl chloride) với các kích cỡ và chiều dài tùy theo 

bệnh nhân. Hệ thống thiết kế vừa đủ nhằm tiết kiệm dung dịch mồi và các sản phẩm máu. 

2.3. Hệ thống điều khiển trung tâm (console) điều chỉnh số vòng quay ly tâm mỗi phút, tính 

toán lưu lượng máu (blood flow) và cung lượng tim (cardiac index) theo từng bệnh nhân. 

2.4. Hệ thống bơm ly tâm kết nối với dây nối. Hệ thống bơm quay không còn được dùng vì 

kém an toàn. 

2.5. Hệ thống làm ấm máu. Bộ nén khí có điều chỉnh lưu lượng khí O2 và N2O. 

2.6. Hệ thống theo dõi các thông số trong khi vận hành: SvO2, Hct, SpO2 … 

2.7. Hệ thống theo dõi áp lực cannula máu về và máu đi tới bệnh nhân.2.8. Máy phân tích hoạt 

động heparin (đo ACT - activated clotting time).  

III. 
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CÁC PHƯƠNG THỨC ECMO VÀ CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

3.1. ECMO VV (Veno-venous) 

3.1.1. Chỉ định 

- Thiếu oxy máu nặng (SpO2 < 88%, PaO2/FiO2 < 100), toan máu nặng (pH < 7,2) dù đã tối 

ưu hóa thông khí bảo vệ phổi có kiểm soát (Vt # 6 ml/kg, áp lực trung bình đường thở < 

30 mmHg, PEEP 15-20 cm H2O, FiO2 100%, thay đổi tư thế nằm sấp, dùng khí NO hay 

thuốc giãn mạch phổi…). 

- Phương thức VV dùng cho những bệnh nhân suy hô hấp cấp tính nặng. ECMO VV có hiệu 

quả tốt trong các trường hợp: ARDS có nguyên nhân ban đầu từ phổi (viêm phổi, hít sặc, 

chấn thương), phản ứng thải ghép sớm (< 7 ngày) sau ghép phổi, viêm mạch máu phổi 

(hội chứng Goodpasture, bệnh lý tự miễn). 

- ECMO VV có hiệu quả không chắc chắn trong những trường hợp ARDS có nguyên nhân 

ban đầu không phải từ phổi (nhiễm khuẩn huyết, viêm tụy cấp, bỏng), bệnh nhân trên 70 

tuổi, phản ứng thải ghép phổi trễ (sau 7 ngày). 

3.1.2. Nguyên lý hoạt động 

- Máu được rút ra từ hệ tĩnh mạch, sau khi trao đổi khí hoàn tất, sẽ quay trở lại cơ thể cũng 

qua hệ tĩnh mạch. Máu có thể rút ra từ 1 hay 2 cannula và trở về 1 cannula. Đối với cannula 

Avalon, máu được dẫn ra và trả lại trên cùng 1 cannula, ít hiện tượng tái tuần hoàn 

(recirculation), bệnh nhân dễ di chuyển. 

- Phương thức này giúp lấy CO2 hiệu quả. Hiệu quả cải thiện oxy máu ít hơn phương thức 

VA. Không hỗ trợ tim, tuần hoàn như phương thức VA. 

3.1.3. Chống chỉ định 

- >70 tuổi 

- Ung thư tiến triển 

- Tổn thương não nghiêm trọng 

- Tiền sử ghép tủy xương, ghép tạng (>30 ngày ) 

- AIDS 

- Suy gan thận giai đoạn cuối, suy đa cơ quan 

- Bệnh tim phổi mạn giai đoạn cuối (trừ khi chờ ghép tạng) 

- Hở van 2 lá, van động mạch chủ rất nặng 

- Cân nặng quá lớn (>140 kg) 

- Ngừng tim > 60 phút hay ngừng tim không có người chứng kiến 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Tăng áp động mạch phổi nặng 

- Bất thường mạch máu 
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3.2. ECMO VA (Veno-arterial) 

3.2.1. Chỉ định 

- Sốc tim trơ với điều trị nội khoa qui ước và bóng đối xung trong động mạch chủ 

- Sau mổ tim hở không cai được tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Suy tim nặng không đáp ứng điều trị nội 

- Viêm cơ tim cấp 

- Thải ghép sớm trong bệnh cảnh ghép tim phổi 

- Thuyên tắc phổi 

- Ho ra máu, xuất huyết phổi ồ ạt 

- Sốc phản vệ, bệnh nhân chuẩn bị ghép tạng 

3.2.2. Nguyên lý hoạt động 

- Máu từ hệ tĩnh mạch của bệnh nhân (tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong, nhĩ phải) dẫn 

về trao đổi tại màng trao đổi (oxygenator) và trở lại hệ thống động mạch (động mạch đùi, 

động mạch chủ, động mạch cảnh chung). Phương thức VA hỗ trợ tim và phổi, tạo điều 

kiện cho tim phổi nghỉ làm việc trong khi chờ tim phổi hồi phục. 

- Bất lợi của phương thức VA là phải sử dụng động mạch lớn, do đó dễ chảy máu và biến 

chứng thần kinh cao hơn phương thức VV. 

3.2.3. Chống chỉ định 

- Tương tự ECMO VV, đặc biệt các trường hợp hở van động mạch chủ nặng, hở van 2 lá 

rất nặng. 

IV. QUI TRÌNH VẬN HÀNH ECMO 

4.1. Chuẩn bị hệ thống và phương pháp ECMO 

- Đa số các ca ECMO sau mổ tim sử dụng phương thức VA. Đội kỹ thuật viên ECMO chuẩn 

bị xe ECMO với đầy đủ trang bị cần thiết. Ngoài trang thiết bị, cần chuẩn bị sẵn sàng các 

loại dịch và sản phẩm máu phù hợp. 

- Bệnh nhân được cho heparin 100 UI/kg để đạt ACT 300 giây 3 phút trước khi chạy ECMO. 

4.2. Đặt cannula 

- Phẫu thuật viên thực hiện đặt cannula vào các vị trí phù hợp. Quá trình đặt diễn ra trong 

phòng mổ. Sau đặt kiểm soát chảy máu và cố định an toàn. 

- Khi đặt cannula động mạch đùi, phẫu thuật viên sẽ đặt thêm một cannula 7-9 Fr vào động 

mạch đùi nông để tưới máu vùng xa. 

4.3. Chỉnh lưu lượng ECMO (Flow) 

- Khởi đầu 20 ml/kg. 

- Tăng dần trong 10-20 phút để đạt flow mong muốn. 

- ECMO VA: flow mong muốn 70-80 ml/kg/phút. 
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- ECMO VV: flow mong muốn 150 ml/kg/phút. 

- Trong quá trình tăng flow, theo dõi vị trí cannula thích hợp để đạt flow mong        muốn, 

SaO2 > 90% đối với ECMO VA, SaO2 đạt 75-85% đối với ECMO VV.  

- Chỉnh flow khí tỉ lệ 1:2 so với flow máu, FiO2 0,5.  

4.4. Theo dõi 

4.4.1. Hệ thống ECMO chạy đảm bảo flow mục tiêu. Kiểm tra bất thường tại các vị trí 

cannula, khớp nối, bơm ly tâm, oxygenator hoạt động (vết nứt, chảy máu, huyết khối), có 

thể gắn thêm các dây theo dõi áp lực trên đường máu về và vào bệnh nhân. 

4.4.2. SvO2: mục tiêu > 65%. 

4.4.3. SaO2: 75-85% /ECMO VV, > 90% /ECMO VA. 

4.4.4. Hct: giữ Hct 30 % hay Hb 8-14 g/L. 

4.4.5. Chống đông: Dùng heparin. Liều nạp 100 UI/kg đảm bảo ACT 300 giây 3 phút trước 

khi vận hành ECMO. Duy trì 10-50 đơn vị /kg/giờ. ACT mục tiêu 160-200 giây. Trong 

giai đoạn đầu đo ACT mỗi giờ, sau khi ổn định đo ACT mỗi 6 giờ. 

- Theo dõi đông máu toàn bộ mỗi ngày hay khi có vấn đề chảy máu trong khi chạy. Duy 

trì tiểu cầu > 100K/mm3, aPTT 60-70 giây, PT > 60%, fibrinogen > 1 g/L. Bổ sung 

các yếu tố đông máu theo kết quả đông máu toàn bộ. 

- Theo dõi công thức máu mỗi ngày, chức năng gan thận mỗi ngày, khí máu, điện giải 

đồ. Theo dõi Hb tự do /huyết tương mỗi ngày để đánh giá mức độ tán huyết (< 0,1 

d/dL). 

4.4.6. X-quang ngực thẳng mỗi ngày. 

4.4.7. Siêu âm tim mỗi 2 ngày, đặc biệt có ý nghĩa quyết định trước khi cai ECMO. 

4.4.8. Các dấu hiệu lâm sàng: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, tưới máu chi, 

nước tiểu… 

4.5. Cai ECMO 

- Tùy theo mục đích và diễn tiến, bệnh nhân sẽ được kiểm tra mức độ hồi phục tim, phổi 

dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng. Khi các thông số hô hấp tuần hoàn hồi phục, bệnh nhân 

sẽ được tiến hành cai ECMO trong 24-48 giờ. 

- Phẫu thuật viên tiến hành rút bỏ hệ thống ECMO trong phòng mổ. Bác sĩ gây mê và đội 

tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ trong quá trình ngưng ECMO. 

- Một số bệnh nhân sau ngưng ECMO vẫn tiếp tục dùng thuốc vận mạch, thở máy và bóng 

đối xung trong động mạch chủ trong vài ngày. 

V. BIẾN CHỨNG 

5.1. Liên quan với bệnh nhân 

- Chảy máu 

- Tán huyết 
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- Hiện tượng tái tuần hoàn (ECMO VV) 

- Nhiễm khuẩn 

- Tăng áp lực đổ đầy thất trái (dùng bóng đối xung trong động mạch chủ hỗ trợ)  

- Biến chứng thần kinh 

5.2. Liên quan với hệ thống ECMO 

- Huyết khối 

- Suy màng trao đổi 

- Bể, nứt hệ thống 

- Dò huyết tương 

- Hư bơm, tụt cannula, thuyên tắc khí, ngừng tim là những biến chứng khẩn cấp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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03.5. ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔI BẰNG KHÍ NO 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Khí NO sử dụng trong y khoa được dùng chủ yếu qua đường hô hấp để điều trị bệnh lý 

phổi và tim ,ở nhiều nhóm bệnh nhân với các bệnh lý khác nhau. NO là khí không màu 

tuy nhiên khi lọt ra ngoài không khí tạo phản ứng với Oxy thành hợp chất NO2 độc với 

sức khỏe, đòi hỏi quá trình sử dụng khí NO tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn an 

toàn của nhà sản xuất và cung cấp khí NO. 

II. KHÍ NO 

- Khí NO không màu, không cháy, hiện diện khoảng 0,5->1 ppm trong không khí, tác dụng 

chủ yếu chọn lọc lên mạch máu phổi qua đường hô hấp. NO liên kết với Hb trở nên nguy 

hiểm cho cơ thể. Thời gian bán hủy 1-6 giây. 

III. CHỈ ĐỊNH 

- Tăng áp động mạch phổi ở trẻ em sau mổ tim 

- Hội chứng suy hô hấp cấp ở trẻ em (do hít phân su, viêm phổi) 

- Suy tim phải 

- Sau phẫu thuật Fontan, Glenn … với biểu hiện hạ oxy máu 

IV. LIỀU DÙNG; 

- Bắt đầu 10 ppm, tối đa 40 ppm. 

- Một khi đã đạt hiệu quả giảm liều từ từ tránh hiện tượng rebound. Khi nào NO giảm còn 

2 ppm có thể ngưng quá trình trị liệu. 

- Phòng ngừa hiện tượng rebound bằng nhóm thuốc ức chế PDE5. 

- Một bình NO tiêu chuẩn chứa khoảng 150 bar nồng độ 1000ppm . 

Công thức tính liều NO 

- NO = (C NO bình )x( NO flow)/Flow tổng máy thở 

- Do đó máy thở autoflow,dùng cho trẻ em sẽ tiết kiệm khí NO. 

V. QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

A/ Thiết bị 

- Máy phân tích và cung cấp khí NO (NOxBOXi SN NI 100857) thuộc công ty NOxBOX 

Ltd( Anh quốc). 

- NOXKIT: bộ dây cấp và lấy mẫu dùng chung với máy NOBOXi : bộ dây là sản phẩm 

tiêu hao, có các size 10, 12,15 ,22 mm phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân. 

- Bình khí NO với nồng độ 1000 ppm, Thể tích 10 lít, 137 bars và hệ thống van kết nối. 

- Máy theo dõi cầm tay khí NO thoát và NOx thoát. 

- Hệ thống máy thở với cảm biến flow chính xác. 
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B/ Vận hành 

- Đây là một kỹ thuật tốn kém (trung bình khoảng 20 triệu/1 lần điều trị) đòi hỏi có sự cam 

kết đồng ý của người nhà. 

- Tiến hành lắp khí, lắp dây và khởi động máy theo các bước hướng dẫn. 

- Sau khi test máy thành công, chỉnh liều NO mong muốn và vận hành máy. 

- Theo dõi các chỉ số lâm sàng và các chỉ số trên màn hình máy NOBOXi. 

- Các chỉ số như NO đạt, FiO2, Nox, Thời gian chạy… 

- Nếu BN dùng lâu ngày và liều cao nên theo dỏi MetHb máu. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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3. Tài liệu hướng dẫn dùng NO thuộc công ty NOBOXltd . 
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03.6. ĐO CUNG LƯỢNG TIM BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN TỬ CAO CẤP  

(PHA LOÃNG NHIỆT) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Các bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch nặng thường có tình trạng huyết động không 

ổn định hoặc có nguy cơ rối loạn huyết động. Đó là do tình trạng giảm thể tích, suy tim, rối 

loạn vận mạch đưa đến suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều chỉnh kịp thời.  

Việc sử dụng các phương tiện theo dõi huyết động xâm lấn nhằm cung cấp các thông số 

huyết động liên tục và kịp thời, qua đó giúp cho quá trình điều trị và hồi sức tối ưu nhằm ngăn 

ngừa tổn thương đa cơ quan và kết cục xấu cho người bệnh. 

Máy theo dõi huyết động xâm lấn PICCO sử dụng nguyên lý pha loãng nhiệt qua phổi 

(transpulmonary thermodilution) và phân tích sóng mạch (continuous pulse contour analysis) 

sẽ giúp cung cấp các thông số sau trong quá trình theo dõi và điều trị: 

- Cung lượng tim liên tục. 

- Biến thiên thể tích nhát bóp. 

- Thể tích cuối tâm trương toàn bộ. 

- Thể tích máu trong lồng ngực. 

- Thể tích dịch ngoài mạch máu phổi. 

- Kháng lực mạch máu ngoại biên. 

Để hoạt động và cung cấp các thông số trên, máy PICCO sử dụng 2 catheter: catheter 

trung tâm có bộ phận cảm ứng nhiệt và catheter động mạch đùi có bộ phận cảm ứng nhiệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sốc tim 

- Sốc giảm thể tích 

- Sốc nhiễm trùng 

- Hội chứng nguy ngập hô hấp cấp 

- Bệnh nhân sau phẫu thuật, thủ thuật nguy cơ cao 

- Bệnh nhân đa chấn thương 

- Xuất huyết dưới nhện 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Bệnh nhân không thể đặt catheter ở động mạch đùi do có hẹp, đã bắc cầu nối hoặc bệnh 

nhân bị phỏng nặng (có thể dùng động mạch cánh tay thay vì động mạch đùi). 

Máy có thể cung cấp thông số không chính xác ở bệnh nhân có luồng thông trong tim, 

phình động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ nặng, hở van ba lá nặng, thuyên tắc phổi diện 

rộng, hoặc đã cắt một phần phổi. 

Tình trạng rối loạn đông máu có thể gây biến chứng chảy máu nặng khi thực hiện thủ thuật 

đặt các catheter trung tâm và catheter động mạch. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật: 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng. 

2. Phương tiện: Máy PICCO theo dõi huyết động xâm lấn, cáp nối 
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Vật tư tiêu hao 

- Bộ dụng cụ catheter đặt trong lòng động mạch chuyên dụng: 01 bộ 

- Bộ dụng cụ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng: 01 bộ 

- Tấm trải thủ thuật vô trùng: 02 bộ 

- Mâm dụng cụ vô trùng hỗ trợ thủ thuật : 02 bộ  

- Thuốc: 1 chai betadin, 2 ống lidocaine tê tại chổ, nước cất vô trùng 1 chai. 

3. Người bệnh 

- Cần kiểm tra chỉ định và chống chỉ định có phù hợp hay không.  

- Bệnh nhân (nếu không có bất thường tri giác) và thân nhân cần được bác sĩ điều trị giải 

thích rõ tình trạng bệnh, lợi ích của phương pháp, các rủi ro có thể xảy ra trong thời gian 

thực hiện phương pháp theo dõi huyết động xâm lấn. 

- Hồ sơ bệnh án: Cần có giấy đồng ý thực hiện thủ thuật của bệnh nhân và thân trước thủ 

thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa được điều dưỡng chăm sóc vệ sinh ở vùng bẹn và vùng cổ-

dưới đòn nơi dự định đặt catheter. 

- Sát trùng bằng betadin, gây tê tại chổ bằng lidocaine 1%, trải khăn vô trùng. 

- Đặt catheter 3 nòng chuyên dụng vào tĩnh mạch trung tâm. 

- Đặt catheter chuyên dụng vào động mạch đùi. 

- Kết nối các catheter vào các cable của máy. 

- Đo cung lượng tim bằng cách bơm 15mL NS 0,9% lạnh vào catheter tĩnh mạch trung tâm 

x 3 lần (cung lượng tim là số trung bình của 3 lần đo). 

- Kiểm tra các thông số khác trên máy PICCO 

VI.  THEO DÕI 

- Các biến chứng tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi 

- Tụ máu tại nơi đặt catheter 

- Các biến chứng nhiễm trùng tại chổ và toàn thân 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Tràn khí màng phổi: dẫn lưu khí màng phổi khi tràn khí chiếm ≥ 20% dung tích phổi. 

- Tràn máu màng phổi: dẫn lưu máu, truyền máu. 

- Nhiễm trùng: kháng sinh, đặt lại catheter. 
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03.7. ĐẶT, THEO DÕI, XỬ TRÍ MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN BẰNG ĐIỆN 

CỰC TRONG TIM (MỘT Ổ) 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

- Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

- Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

- Hội chứng suy nút xoang.  

- Ngất qua trung gian thần kinh.  

- Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Bệnh cơ tim giãn.  

- Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

- Hội chứng Brugada.  

- Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

- Nhịp chậm không có triệu chứng.  

- Suy tim quá nặng mất bù.  

- Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  
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- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  
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Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 
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03.8. ĐẶT, THEO DÕI, XỬ TRÍ MÁY TẠO NHỊP TIM TẠM THỜI BẰNG 

ĐIỆN CỰC SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có triệu 

chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy máy 

tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các trường 

hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát triển. 

Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng tim 

đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

- Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

- Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

- Hội chứng suy nút xoang.  

- Ngất qua trung gian thần kinh.  

- Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Bệnh cơ tim giãn.  

- Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

- Hội chứng Brugada.  

- Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

- Nhịp chậm không có triệu chứng.  

- Suy tim quá nặng mất bù.  

- Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  
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- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VIII. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  
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IX. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and 

Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  

  



 

487 

 

 

03.9. HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG 

I. TỔNG QUAN 

Hạ thân nhiệt chủ động là một phần quan trọng của quá trình hồi sinh tim não. Phục 

hồi sớm tình trạng tưới máu não và những cơ quan khác là lựa chọn tốt nhất để phục hồi chức 

năng cơ quan. Vấn đề thiết yếu là tránh để tăng thân nhiệt sau ngưng tim. Khuyến cáo kiểm 

soát thân nhiệt thấp từ 32oC – 34oC (89,6oF đến 93,2oF) cho những bệnh nhân ngưng tim 

ngoài bệnh viện do rung thất hoặc nhịp nhanh thất mất mạch mà vẫn còn rối loạn tri giác sau 

phục hồi tuần hoàn tự thân. Hạ thân nhiệt chủ động giúp giảm tỉ lệ tử vong và cải thiện chức 

năng thần kinh sau ngưng tim. Việc cải thiện tiên lượng thần kinh gián tiếp từ việc làm giảm 

phản ứng viêm của não. Hiện nay, nhiều trung tâm đã chấp nhận phương pháp trị liệu này cho 

tất cả những bệnh nhân ngưng tim (ngoài bệnh viện hoặc trong bệnh viện) sau khi đã phục hồi 

tuần hoàn cơ thể. 

Không có một khoảng thời gian đặc hiệu chứng tỏ khi nào mới bắt đầu hạ thân nhiệt 

chủ động sau ngưng tim. Tuy nhiên, nhìn chung nên bắt đầu hạ thân nhiệt càng sớm càng tốt 

sau ngưng tim nếu như bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Mặc dù thân nhiệt mục tiêu nên đạt được 

trong vài giờ đầu tiên sau khi phục hồi tuần hoàn tự thân. Những phương pháp hồi sinh tim 

không được trì hoãn để tiến hành điều trị hạ thân nhiệt. Cải thiện tiên lượng trong 12 – 24 giờ 

của điều trị hạ thân nhiệt. Sự điều chỉnh nhiệt độ chủ động trong suốt quá trình làm ấm được 

lựa chọn nhiều hơn làm ấm thụ động. Nên tránh hiện tượng sốt do phản ứng. Quá trình làm 

ấm nên kéo dài quá 12 giờ. 

II. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Chỉ định của điều trị hạ thân nhiệt 

- Bệnh nhân người lớn vẫn còn hôn mê (những bệnh nhân với điểm GCS < 8 và/hoặc những 

bệnh nhân không thực hiện những yêu cầu bằng lời nói sau khi phục hồi tuần hoàn tự thân, 

nhưng trước khi bắt đầu hạ thân nhiệt) sau khi hồi sinh thành công trường hợp ngưng tim 

ngoài bệnh viện được cho là do nguyên nhân tim mạch, những bệnh nhân ngưng tim trong 

bệnh viện được cứu sống cũng có thể có hiệu quả. 

- Những bệnh nhân với nhịp tim ban đầu là rung thất hoặc nhịp nhanh thất mất mạch; những 

bệnh nhân với nhịp tim ban đầu là vô tâm thu hoặc hoạt động điện vô mạch cũng có thể 

có hiệu quả. 

- Những bệnh nhân có huyết động ổn định. Dữ liệu trước đó cho thấy bệnh nhân có sốc tim 

cũng có thể an toàn với phương pháp điều trị hạ thân nhiệt. 

2. Chống chỉ định điều trị hạ thân nhiệt 

- Những bệnh nhân với nhiệt độ màng nhĩ dưới 86oF (30oC) lúc nhập viện. 

- Những bệnh nhân hôn mê trước khi ngưng tim. 

- Những bệnh nhân mang thai. 

- Những bệnh nhân giai đoạn cuối hoặc bệnh nhân săn sóc đặc biệt mà không thấy thích hợp. 

- Những bệnh nhân có bệnh lý về đông cầm máu di truyền. 
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- Những bệnh nhân đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu. 

A. Những phương thức dùng để hạ thân nhiệt chủ động 

Hạ thân nhiệt chủ động có thể dùng dụng cụ xâm lấn hoặc bên ngoài, nhưng không có phương 

thức nào được chứng minh là nổi trội hơn, dùng nước muối lạnh và túi nước đá có thể có hiệu 

quả, tuy nhiên nên tránh sự tăng thân nhiệt do truyền quá nhiều nước muối lạnh. 

B. Ảnh hưởng của hạ thân nhiệt chủ động lên hệ thống cơ quan 

- Thần kinh: run.  

- Tim: rối loạn nhịp tim. 

- Thận: lợi tiểu và thay đổi kali máu. 

- Gan: bệnh đông cầm máu. 

- Da: Bỏng lạnh. 

- Thay đổi về chuyển hóa thuốc. 

C. Qui trình hạ thân nhiệt chủ động 

1. Thân nhiệt mục tiêu 330C trong 24 giờ. 

2. Đặt đầu dò thực quản để đo thân nhiệt mỗi giờ trong 24 giờ. 

3. Kiểm tra điện giải đồ (K+, Mg2+), khí máu động mạch, đông cầm máu (PT, aPTT) khi bắt 

đầu quy trình hạ thân nhiệt. Sau đó kiểm tra điện giải đồ mỗi 6 giờ cho đến khi thân nhiệt 

bình thường (Theo dõi tình trạng hạ kali máu trong quá trình hạ thân nhiệt và tăng kali 

máu khi làm ấm). 

4. Thuốc: Tiêm mạch midazolam và vecuronium trong khi thực hiện hạ thân nhiệt. 

a. Midazolam: Tiêm mạch nhanh 2 mg x 1 và truyền tĩnh mạch 2 mg/giờ 

- Nếu run và/hoặc kích động, nhịp tim nhanh và/hoặc tăng huyết áp không giải thích được, 

tiêm mạch nhanh 2 mg midazolam mỗi 15 phút và tăng liều truyền tĩnh mạch 2 mg/giờ 

mỗi 15 phút cho đến liều truyền tĩnh mạch tối đa 10 mg/giờ. 

- Khi có những dấu hiệu an thần không đủ với liều midazolam tối đa, gọi cho nhóm hạ thân 

nhiệt để xử trí tiếp. 

b. Vecuronium: Tiêm mạch nhanh 0,1 mg/kg x 1 và truyền tĩnh mạch 1ug/kg/phút. 

- Ngưng vecuronium khi đạt được thân nhiệt mục tiêu 330C. 

- Tạm không dùng vecuronium trong quy trình hạ thân nhiệt nếu bệnh nhân đạt thân nhiệt 

mục tiêu và không bị run. 

Đối với run tái phát khi đạt được thân nhiệt mục tiêu 330C: 

a. Tiêm mạch nhanh midazolam 2 mg mỗi 15 phút và tăng liều truyền tĩnh mạch đến tối đa 

10 mg/giờ. 

b. Nếu run và/hoặc làm ấm tiếp tục sau 1 giờ của liều midazolam đang dùng, tiêm mạch 

nhanh lại vecuronium 0.1 mg/kg và dùng lại vecuronium 1ug/kg/phút cho đến khi kết thúc 

quy trình hạ thân nhiệt. 

5. Thân nhiệt mục tiêu là 330C: 

a. Nếu nhiệt độ ban đầu > 340C:  

Cài chế độ hạ thân nhiệt tự động ở mức 330C 
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b. Thân nhiệt từ 320C – 340C: 

Giữ chế độ kiểm soát thân nhiệt tự động ở 330C 

03.12. DÙNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG VÀ TIÊU SỢI HUYẾT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Điều trị tái thông sớm ở động mạch  vành (ĐMV)  thủ  phạm gây ra  nhồi  máu cơ tim 

(NMCT) cấp sẽ làm giảm tỉ lệ tử vong. Tái tưới máu cấp cứu có thể thực hiện được bằng 

phương pháp can thiệp ĐMV qua da hoặc bằng thuốc tiêu sợi huyết (TSH). Can thiệp ĐMV 

qua da đạt được tỉ lệ tái thông mạch máu cao và ít biến chứng hơn so với TSH, nhưng TSH 

vẫn có những ưu thế như dễ thực hiện, cách sử dụng đơn giản nên vẫn là một lựa chọn ở 

nhiều trung tâm cấp cứu trên thế giới. Nhiều thử nghiệm lớn đã chứng minh TSH làm giảm 

đáng kể tỷ lệ tử vong do NMCT cấp, giải quyết được 60 - 90 % các trường hợp. Cơ chế tác 

dụng chủ yếu của thuốc TSH là làm hoạt hóa plasminogen thành plasmin ở vị trí huyết khối 

gây tắc ĐMV làm ly giải fibrinogen, làm tan rã huyết khối, làm tái thông ĐMV bị tắc. 

Mặc dù điều trị tái tưới máu ĐMV bằng thuốc TSH trong điều trị NMCT cấp có nhiều 

lợi ích nhưng nguy cơ chảy máu do điều trị lại là một nguyên nhân làm cản trở lựa chọn điều 

trị. 

II. CÁC CHỈ ĐỊNH 

Người bệnhđược chẩn đoán NMCT cấp, có cơn đau ngực điển hình xuất hiện dưới 12 

giờ, cùng với biểu hiện đoạn ST chênh lên hoặc block nhánh trái mới xuất hiện trên điện tâm 

đồ, có tăng các dấu ấn sinh học cơ tim (CK-MB, Troponin T,..) là phù hợp cho điều trị TSH. 

III. CÁC CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Chống chỉ định tuyệt đối 

Có bất kì xuất huyết nội sọ nào trước đây. Có bất thường mạch máu hay cấu trúc nội 

sọ (như dị dạng động tĩnh mạch, phình mạch máu,…) 

Có khối u ác tính nội sọ (nguyên phát hoặc thứ phát). Có đột quỵ thiếu máu não cấp 

trong vòng 3 tháng. Nghi ngờ bóc tách thành động mạch chủ. 

Xuất huyết đang tiến triển hoặc cơ địa dễ chảy máu. 

Chấn thương vùng đầu-mặt nghiêm trọng trong vòng 3 tháng gần đây. 

2. Chống chỉ định tương đối 

Đang bị tăng huyết áp nặng không kiểm soát được (huyết áp tâm thu >180 mmHg hoặc 

huyết áp tâm trương >110 mmHg). Tiền sử đột quỵ thiếu máu não trên 3 tháng, sa sút trí tuệ, 

hoặc bệnh lý nội sọ mà không có chống chỉ định tuyệt đối. Chấn thương hoặc hồi sức tim 

phổi kéo dài (hơn 10 phút). Phẫu thuật lớn trong vòng 3 tuần qua. Chảy máu nội tạng gần 

đây (trong vòng 2-4 tuần). 

Tổn thương mạch máu mà chưa cầm được. Phụ nữ mang thai. Loét dạ dàĐiều dưỡngtràng 

đang tiến triển. Đang dùng thuốc kháng đông: INR cao, nguy cơ cao bị chảy máu. 

Trước đây đã dùng thuốc tiêu sợi huyết mà lần này định sử dụng, hoặc có phản ứng dị 

ứng với các thuốc này. 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ: 01 bác sĩ được đào tạo về kỹ thuật sử dụng thuốc tiêu sợi huyết 

- Điều dưỡng: 02 điều dưỡng. 

2. Phương tiện, dụng cụ 

- Vật tư tiêu hao, dụng cụ: Dây truyền dịch, găng sạch, bơm kim tiêm, catheter ngoại 

biên, ống nghe, huyết áp, ống nội khí quản, oxy, bóng mask. 

- Dụng cụ cấp cứu trong khi làm thủ thuật: Bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy theo 

dõi Người bệnhmonitoring, máy ghi điện tim, máy sốc điện, máy thở. 

 Chuẩn bị thuốc tiêu sợi huyết: 

- Nhóm không chọn lọc fibrin: Các thuốc TSH thế hệ đầu tiên gồm streptokinase và 

thuốc hoạt hóa plasminogen loại kết hợp mô- rtPA (alteplase) đòi hỏi phải truyền tĩnh 

mạch liên tục. 

- Nhóm chọn lọc fibrin: Là những thuốc TSH thế hệ hai và ba, được dùng tiêm tĩnh 

mạch. Các thuốc thường dùng: Reteplase, tenecteplase. 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho Người bệnhvà/hoặc người đại diện hợp pháp của Người bệnhvề kỹ thuật 

và các lợi ích, các rủi ro, nguy cơ và các biến chứng nguy hiểm có thể gặp và yêu cầu 

Người bệnhvà/hoặc người nhà Người bệnhtự nguyện ký cam kết chấp nhận thực hiện 

kỹ thuật (consent) 

- Đặt Người bệnhnằm tư thế đầu cao, cho thở oxy, mắc máy monitoring theo dõi, dặt 

đường truyền tĩnh mạch,.. 

- Kỹ thuật phải được thực hiện tại phòng thủ thuật, phòng cấp cứu Người bệnhnặng 

Khoa cấp cứu, khoa tim mạch. 

4. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án 

- Ghi chép hội chẩn về kỹ thuật, chỉ định thực hiện kỹ thuật vào bệnh án. 

- Kiểm tra lại các xét nghiệm phục vụ kỹ thuật 

- Phiếu cam kết chấp thuận thực hiện thủ thuật phải được dán vào bệnh án 

- Phiếu ghi chép về kỹ thuật và quá trình thực hiện kỹ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại hồ sơ về chỉ định chống chỉ định, phiếu cam kết chấp thuận kỹ 

thuật,.. 

2. Kiểm tra lại người bệnh: Khám lại, đánh giá lại chức năng sống 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

- Xử trí cấp cứu ban đầu NMCT cấp theo phác đồ: Thở ô xi, giảm đau, ức chế kết tập 

tiểu cầu, heparin, thuốc chẹn beta,.. 

- Đánh giá người bệnh, chẩn đóan xác định NMCT cấp, tìm chỉ định của thuốc tiêu huyết 

khối, tìm các chống chỉ định. Nếu có chỉ định phải thực hiện điều trị càng sớm càng 
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tốt, tốt nhất là trong 6 giờ đầu. 

- Thuốc chống đông: Heparin tiêm TM bolus 5000 đơn vị/kg sau đó duy trì truyền tĩnh 

mạch liều 1000 đơn vị/kg/giờ. Cần điều chỉnh liều theo aPTT sao  cho thời gian này 

gấp 1,5 thời gian chứng (50-75 giây). Ngừng truyền Heparin trong thời gian dùng thuốc 

tiêu sợi huyết. 

- Lựa chọn loại thuốc tiêu huyết khối và liều dùng theo bảng sau: 

Các thuốc TSH đặc hiệu với fibrin (ưu tiên lựa chọn): 

- Alteplase (rt-PA): Tiêm thẳng TM 15 mg sau đó truyền TM 0,75 mg/kg (cho tới 50 

mg) trong vòng 30 phút, tiếp theo 0,5 mg/kg (cho tới 35 mg) truyền TM trong 60 

phút tiếp theo. Liều tối đa 100 mg trong 90 phút. 

- Reteplase (rt-PA): tiêm thẳng TM 10 đơn vị (ĐV) trong 2 phút, sau đó 30 phút lại 

tiêm TM nhắc lại như vậy (10 ĐV). 

- Tenecteplase (NTK-tPA): Tiêm TM 0,5 mg/kg cân nặng trong 2 phút. 

Các thuốc không đặc hiệu với fibrin: 

- Streptokinase (SK): Truyền TM 1,5 triệu ĐV trong vòng 60 phút. 

- Anistreplase (APSAC): tiêm thẳng TM 30 ĐV trong vòng 2 phút. 

- Urokinase (UK): truyền TM 3 triệu đv trong vòng 60 phút. 

- Các thuốc rt-PA được nhiều ưu điểm nhưng giá thành cao. Streptokinase là thuốc cũng 

được dùng rộng rãi, giá thành rẻ hơn và tương đối ít tai biến. 

- Khi dùng các thuốc tiêu sợi huyết bắt buộc phải phối hợp với heparin nhằm làm giảm 

nguy cơ tái tắc mạch sau dùng thuốc tiêu huyết khối. Heparin được dùng sau khi dùng 

thuốc tiêu huyết khối 4 giờ, heparin truyền TM với liều 1000 đv/giờ trong vòng 48 - 

72 giờ tiếp. Những ngày sau có thể thay thế bằng heparin trọng lượng phân tử thấp với 

liều 0,1ml/10kg × 2 lần/24h trong 4 - 5 ngày tiếp theo. Các thuốc Aspirin, Clopidogrel, 

thuốc hạ huyết áp, statine, ức chế men chuyển, chẹn beta, kiểm soát đường huyết,.. chỉ 

định theo phác đồ thường quy. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, tình trạng đau ngực, khó thở, mạch, huyết áp, điện 

tim đồ, xét nghiệm troponin, xét nghiệm đông máu. 

2. Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật: Thay đổi triệu chứng cơ năng (Đau 

ngực), thay đổi điện tâm đồ, kết quả tái tưới máu động mạch vành, loạn nhịp, suy tim, 

phù phổi, suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc. 

3. Theo dõi các biến chứng của thuốc tiêu sợi huyết: Chảy máu tại nơi tiêm truyền, 

chảy máu dưới da, thay đổi ý thức (xuất huyết não), đái máu, xuất huyết tiêu 

hóa, dị ứng, sốc phản vệ,.. 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Các biến chứng 

- - Biến chứng của các thuốc tiêu sợi huyết quan trọng nhất là chảy máu,  chảy máu nội 
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sọ là biến chứng nguy hiểm nhất, ngoài ra có thể gây chảy máu bất kể nơi nào. 

- Xuất huyết ngoài não: Theo dõi trên lâm sàng chảy máu chân răng, đái máu, chảy máu 

chỗ tiêm thuốc, xuất huyết tiêu hóa... 

- Xuất huyết não: theo dõi diễn biến bằng thang điểm Glasgow. Chụp cắt lớp vi tính sọ 

não nếu có nghi ngờ. Bất kỳ Người bệnhnào trong hay sau điều trị TSH có biểu hiện 

thay đổi đột ngột tình trạng tinh thần kinh phải được chụp CT sọ ngay. 

2. Các biện pháp xử trí 

- Biến chứng xuất huyết ngoài sọ: Giảm liều heparin theo APTT, băng ép tại chỗ. Cần 

theo dõi thời gian aPTT. Nếu mất máu nhiều phải truyền máu,  huyết thanh tươi. 

- Biến chứng xuất huyết nội sọ: Ngưng tất cả thuốc chống đông và TSH. Phải truyền 

huyết tươi đông lạnh, hoặc yếu tố ngưng kết lạnh để bổ sung lại fibrin và yếu tố VIII, 

truyền tiểu cầu nếu Người bệnhcó thời gian chảy máu kéo dài. Biến chứng chảy máu 

nặng cần chuyền máu chiếm khoảng 10% trường hợp. Hạn chế tiêm tĩnh mạch và tránh 

chọc động mạch trong vòng 24 giờ từ khi bắt đầu truyền TSH 

- Biến chứng loạn nhịp: Ngoại tâm thu thất: tiêm tĩnh mạch xylocaine 1- 2 mg/kg, sau 

đó truyền duy trì 0, 5- 1mg. Rung thất: dùng máy sốc điện phá rung. 

- Biến chứng dị ứng: tiêm tĩnh mạch solumedrol 40mg, dimedrol 20mg. 
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03.13. ĐO CUNG LƯỢNG TIM LIÊN TỤC 

A. ĐO CUNG LƯỢNG TIM LIÊN TỤC BẰNG PiCCO 

- PiCCO có thể đo được cung lượng tim bằng phương pháp hoà loãng nhiệt. Khi so sánh 

với đo bằng Swan Ganz trên cùng một bệnh nhân có giá trị tương đương Hơn thế nữa, 

PiCCO còn có thể đo cung lượng tim liên tục theo từng nhịp tim dựa vào đường cong áp 

lực đm chủ bụng 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Thăm dò huyết động, đo cung lượng tim là thủ thuật kỹ thuật cao áp dụng trong hồi sức 

bệnh nhân sốc, góp phần chẩn đoán, điều trị và theo dõi tình trạng huyết động. Hiện nay 

có nhiều phương pháp khác nhau nhưng phổ biến là phương pháp Swanz Ganz, siêu âm 

cung lượng tim. PiCCO là phương pháp mới có tính ứng dụng cao, nhanh, ít biến chứng 

có thể áp dụng tại các khoa Cấp cứu. 

II. GIẢI PHẪU LIÊN QUAN TỚI KỸ THUẬT 

- Hệ thống tuần hoàn bắt đầu từ hệ tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới thu máu về nhĩ phải, 

đưa xuống thất phải. Sau đó máu được thất phải bơm lên phổi để trao đổi oxy. Tại đây, 

máu tĩnh mạch được làm giầu oxy và đào thải CO2 nhờ sự trao đổi tại màng phế nang 

mao mạch và khoảng kẽ phổi. Máu được làm giàu oxy sẽ đi về tĩnh mạch phổi, nhĩ trái 

và thất trái. Tại đây, máu sẽ đi vào vòng đại tuần hoàn theo động mạch chủ ngực bụng và 

động mạch chậu gốc 2 bên. 

- PiCCO sử dụng một đầu cảm nhiệt tại đường bơm vào tĩnh mạch trung tâm, đầu cảm 

nhiệt và áp lực đặt vào động mạch chủ bụng qua chỗ đi vào ở động mạch đùi. 

III. CHỈ ĐỊNH 

Chủ yếu trong điều trị sốc sau khi không đáp ứng với truyền dịch như: 

- Sốc giảm thể tích 

- Sốc tim 

- Sốc nhiễm khuẩn 

IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Shunt trong phổi (gây sai số đo) 

- Loạn nhịp nặng (gây sai số) 

V. THIẾT BỊ, NGUYÊN LY VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO 

- PiCCO sử dụng bộ thiết bị gồm có: 

 Một bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 

 Một bộ catheter động mạch đùi chuyên dụng của hãng Pulsion có đầu nhận cảm áp 

lực và nhiệt độ 

 Bộ vi xử lý đặt tại máy theo dõi (Phillips, Dragger, Pulsion) 
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- Bệnh nhân được đặt catheter TMTT, catheter động mạch đùi sau đó được nối theo sơ 

đồ như sau: 

VI. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

Các thông số mà PiCCO đo được như sau: 

Thông số Viết tắt Tến tiếng Việt 

Cardiac Output CO Cung lượng tim 

Global End-Diastolic 

Volume 

GEDV Tổng thể tích cuối tâm trương 

Intrathoracic Blood Volume ITBV Thể tích máu trong lồng ngực 

Extravascular Lung Water EVLW Thể tích nước ngoài phổi 

Pulmonary Vascular 

Permeability Index 

PVPI Chỉ số thấm mạch phổi 

Cardiac Function Index CFI Chỉ số chức năng tim 

Global Ejection Fraction GEF Tỉ số tống máu toàn bộ 

Pulse Contour Cardiac 

Output 

PiCCO Cung lượng tim xung mạch 

Arterial Blood Pressure ABP Huyết áp động mạch 

Heart Rate HR Tần số tim 

Stroke Volume SV Thể tích tống máu 
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Stroke Volume Variation SVV Biến thiên thể tích tống máu 

Pulse Pressure Variation PPV Biến thiên huyết áp 

Systemic Vascular 

Resistance 

SVR Sức cản mạch hệ thống 

Index of Left Ventricular 

Contractility 

ILVC Chỉ số co bóp thất trái 

- Dựa vào bảng trên ta thấy, PiCCO đã thăm dò được hầu hết các thông số cần thiết cho 

việc theo dõi huyết động của bệnh nhân hồi sức cấp cứu. 

Cơ chế đo 

- Trên một bệnh nhân, ta đặt một catheter TMTT và một catheter đm chủ bụng. Khi ta tiến 

hành bơm một thể tích dịch qua catheter TMTT thì thể tích sẽ đi qua nhĩ phải, thất phải, 

phổi, nhĩ trái, thất trái, động mạch chủ bụng và tới đầu catheter đm chủ bụng. Do vậy phải 

đi qua các khoang mô phỏng như sau 

1. Tĩnh mạch chủ trên 

2. Buồng nhĩ phải 

3. Buồng thất phải 

4. Lên phổi 

5. Thể tích dịch trong phổi 

6. Thể tích dịch ngoài phổi 

7. Buồng nhĩ trái 

8. Buồng thất trái 

9. ĐM chủ bụng và đầu catheter 

- Trong đó: RV nhĩ phải, RV thất phải, PBV: thể tích máu trong phổi, EVLW: thể tích dịch 

ngoài phổi, LA: nhĩ trái, LV: thất trái 

- Thể tích ở tm chủ trên tới nhĩ phải và thể tích từ nhĩ trái tới đầu catheter đm đùi coi như 

rất nhỏ. 

- Khi ta bơm nước lạnh vào catheter TMTT, nước sẽ đi vào tim phải, qua phổi về tim trái 

và tới quai động mạch chủ bụng. Trong qua trình di chuyển, nhiệt độ của nước giảm dần. 

Kết quả là tại sensor nhiệt độ ở động mạch chủ bụng máy có thể vẽ ra được đường biểu 

diễn nhiệt độ giảm dần theo thời gian còn gọi là đường biểu diễn hoà loãng nhiệt 

(thermodilution). Về lý thuyết, khi cung lượng tim tốt, thời gian xuất hiện thay đổi nhiệt 

độ ngắn hơn. 
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Đo cung lượng tim 

- Dựa theo phương pháp Steward- Hamilton theo phương pháp hoà loãng nhiệt trên hình ta 

tính được cung lượng tim 

Tính tổng thể tích dịch (ITTV) 

- ITTV = CO x MTt TDa trong đó MTt TDa là thời gian hoà loãng nhiệt trung bình (dựa 

theo đường hoà loãng nhiệt) 

Tính thể tích máu trong phổi (PTV) 

- Dựa theo sự giảm dần của đường hoà loãng nhiệt có liên quan tới thể tích dịch trong 

khoang lớn nhất (PTV) do vậy PTV có thể tích bằng công thức PTV = CO x Dst TDa 

(trong đó Dst TDa là thời gian hoà loãng nhiệt giảm dần) 

Tính tổng thể tích cuối tâm trương (thể tích bốn buồng tim) 

- GEDV = ITTV – PTV  

Tính thể tích máu trong lồng ngực (trong lòng mạch) ITBV 

- ITBV = PTV + GEDV = 1,25 x GEDV (hệ số trên được tính toán dựa theo nghiên cứu 

chất chỉ thị đôi màu nhiệt) 

Tính lượng nước ngoài phổi (EVLW) 

- EVLW = ITTV – ITBV 
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Giá trị bình thường của thông số PiCCO 

Thông số Giá trị bình thường Đơn vị 

CI 3,0 - 5,0 l/phút/m2 

SVI 40 - 60 ml/m2 

GEDI 680 - 800 ml/m2 

ITBI 850 - 1000 ml/m2 

ELWI 3,0 - 7,0 ml/kg 

PVPI 1,0 - 1,3  

Tính cung lượng tim liên tục 

- Ta biết rằng khi tim co bóp tống máu ra động mạch chủ sẽ làm động mạch chủ giãn và 

co lại đẩy máu ra ngoại vi. Sự co giãn này nhiều hay ít đựa vào chức năng tim, độ chun 

giãn cuả động mạch chủ và động mạch có túi phình hay không. 

- Nếu đặt catheter động mạch chủ ghi biến thiên áp lực ta sẽ có đường biểu diễn biến 

thiên áp lực 
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- Từ công thức này ta tính được PCCO. Ngoài ra cảm biến áp lực tại động mạch phổi 

còn giúp ta tính được SVV còn gọi là biến thiên thể tích tống máu (rất có ý nghĩa trong 

đánh giá thiếu thể tích) Sức cản mạch hệ thống: SVR = 80x (MAP –CVP)/CO 

- Các thông số khác như chức năng tim, chỉ số tim toàn bộ 

Ý nghĩa lâm sàng các chỉ số đo PiCCO Đo cung lượng tim 

- PiCCO có thể đo được cung lượng tim bằng phương pháp hoà loãng nhiệt. Khi so sánh 

với đo bằng Swan Ganz trên cùng một bệnh nhân có giá trị tương đương Hơn thế nữa, 

PiCCO còn có thể đo cung lượng tim liên tục theo từng nhịp tim dựa vào đường cong 

áp lực đm chủ bụng 

Tính toán thể tích dịch - tiền gánh 

- So với các biện pháp đo tiền gánh trong hồi sức hiện nay như CVP và PCWP thì GEDV, 

ITBV có độ nhậy và độ đặc hiệu hơn nhiều Trong hồi sức, một ưu thế lớn khi dựa vào 

GEDV, ITBV là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi TKNT và tăng áp lực trong ổ bụng, 

lồng ngực. EVLW còn là thông số liên quan chặt chẽ tới độ nặng của ARDS, ngày nằm 

viện, hơn nhiều so với chẩn đoán phù phổi qua Xq và chỉ số thừa dịch 

B. ĐO CUNG LƯỢNG TIM LIÊN TỤC BẰNG HỆ THỐNG VIGILEO 

- Vigileo Monitor cho phép đo liên tục cung lượng tim từ phân tích sóng xung. Nó cho 

biết các giá trị của chỉ số tim (CI), thể tích tống máu (VE) và biến thiên thể tích tống 

máu (VVE); kết nối với một đường tĩnh mạch trung tâm đo độ bão hòa oxy, nó cho 

phép đo liên tục độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2). 

- Hệ thống theo dõi Vigileo là một máy theo dõi cung lượng tim liên tục, dựa trên tính 

toán trên phân tích dạng sóng động mạch. Máy này cho phép xác định chính xác chỉ số 

tim (CI), thể tích nhát bóp (SV) và sự thay đổi thể tích nhát bóp (SVV) mà không cần 

định chuẩn. Được kết nối với catheter tĩnh mạch trung tâm, nó cũng cho biết liên tục 

độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2). Vigileo có giá trị để theo dõi bệnh nhân 

chăm sóc tích cực có kèm rối loạn chức năng tim mạch, nhiễm trùng huyết hoặc chấn 

thương, hoặc trải qua cuộc phẫu thuật lớn. 

I. ĐO CUNG LƯỢNG TIM BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SÓNG XUNG 

- Với phương pháp phân tích sóng xung, đường cong của huyết áp động mạch dự đoán 

lưu lượng tức thời bằng cách sử dụng công thức DC = HR (nhịp tim) × VE. Tuy nhiên, 

như đường cong huyết áp được sử dụng không phải của chính huyết áp động mạch chủ, 

nhưng của động mạch ngoại vi (động mạch đùi hoặc động mạch quay), nên hệ thống 

đo lường tích hợp các yếu tố kháng lực, độ đàn hồi và trở kháng để mô hình động mạch 

phản ánh trung thực nhất có thể đường cong áp suất động mạch chủ. Giá trị được gán 

cho các tham số của mô hình được ước tính dựa trên đặc điểm của bệnh nhân và từ 

dạng song của huyết áp. Các giá trị này sau đó được hiệu chỉnh và tinh chỉnh tự động. 

- Vigileo  khác với PiCCO và LiDCO bằng hiệu chuẩn bên trong. Việc tính toán VE (thể 

tích tống máu) phụ thuộc vào mạch nảy (xác định độ lệch chuẩn của áp lực xung động 
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mạch trong khoảng thời gian 20 giây) và một biến có tính đến các đặc điểm của huyết 

áp.   

II. XÁC NHẬN VIỆC ĐO CUNG LƯỢNG TIM  BẰNG VIGILEO 

- Các giá trị cung lượng tim đo được bởi Vigileo  được so sánh với các giá trị của những 

người được đo bằng phương pháp pha loãng nhiệt với catheter động mạch phổi đo cung 

lượng tim liên tục trong phẫu thuật tim.  

III. HẠN CHẾ CỦA VIGILEO TM 

- Bất kể thiết bị được sử dụng là gì, việc tính toán cung lượng tim bằng kỹ thuật phân 

tích sóng xung có thể bị sai khi: 

 Nếu đường cong huyết áp không đều đặn một cách hoàn hảo (bị nhiễu, ngoại tâm 

thu thất) 

 Rối loạn nhịp tim; 

 Hở van động mạch chủ. 

- Một yếu tố quan trọng tạo nên độ tin cậy của dự đoán cung lượng tim là việc hiệu chỉnh 

ban đầu. Bằng cách cung cấp một giá trị tham chiếu về kháng lực mạch máu ngoại vi 

(tỷ lệ giữa áp lực động mạch trung bình và cung lượng tim trung bình), việc hiệu chỉnh 

này cho phép hệ thống tính toán chính xác hơn độ đàn hồi và kháng trở và, do đó, để 

có được một ước tính đáng tin cậy hơn về cung lượng tim .Các Vigileo không giống 

như các thiết bị khác (PiCCO TM và LiDCO TM ) sử dụng hiệu chỉnh bên trong từ  độ 

đàn hồi và kháng lực mạch máu hệ thống ngoại vi. 

V. KẾT LUẬN 

- Vigileo là một kỹ thuật đầy hứa hẹn để theo dõihuyết động: đặc tính xâm lấn tối thiểu 

của nó và việc không cần hiệu chỉnh làm cho nó dễ dàng sử dụng trong các khoa cấp 

cứu và phòng mổ. Thuật toán tính toán của nó cho phép dự đoán cung lượng tim cũng 

chính xác như kỹ thuật pha loãng nhiệt qua động mạch phổi. Nó 

- cũng cung cấp khả năng đo liên tục các thông số như VVE và ScVO2 rất hữu ích cho 

việc xử trí bệnh nhân phẫu thuật hoặc hồi sức.  
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and liver function. Chest 1998; 113:1070–1077 

2. Sakka SG, Reinhart K, Meier-Hellmann A. Comparison of pulmonary artery and 

arterial thermodilution cardiac output in critically ill patients. Intensive Care Med 

1999; 25:843–846 

3. Goedje O, Hoeke K, Lichtwarck-Aschoff M, et al. Continuous cardiac output by 

femoral arterial thermodilution calibrated pulse contour analysis: comparison with 

pulmonary arterial thermodilution. Crit Care Med 1999; 27:2407–2412 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
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03.15. SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim qua thực quản (SÂTQTQ) là phương pháp thăm dò Siêu âm - Doppler tim và 

các mạch máu lớn trong trung thất bằng đầu dò được đ- ưa vào trong lòng thực quản và dạ 

dày giúp chẩn đoán các bệnh tim mạch: van tim, cơ tim, màng ngoài tim, các mạch máu cạnh 

tim, bệnh động mạch chủ, các bệnh tim bẩm sinh... với độ chính xác cao do ưu điểm chính là 

độ phân giải hình ảnh rất cao. Ưu điểm chính: chất lượng hình ảnh tốt do chùm tia SÂ không 

bị cản trở (thành ngực, phổi, mỡ...), đầu dò siêu âm có tần số cao (5-7 MHz) để thăm dò gần, 

do vậy cho hình ảnh với độ phân giải cao.Nhưng  cũng có những hạn  chế là: đầu  dò siêu  âm 

thực quản  rất đắt: 20.000 - 35.000 USD, rất dễ hỏng; máy Siêu âm phải có phần mềm chức 

năng chuyên dụng (đắt); đào tạo người làm SÂQTG phải có chương trình riêng, thời gian dài; 

Người bệnh phải rất cẩn thận và kỹ thuật bán “xâm”, có thể có biến chứng, tuy rất hiếm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các bệnh van tim 

- Bệnh lý động mạch chủ ngực 

- Các khối u, huyết khối trong tim 

- Bệnh lý vách liên nhĩ 

- Các bệnh tim bẩm sinh 

- Đánh giá chức năng thất trái, vận động cơ tim 

- Thông tim: nong van, bít các lỗ thông 

- Theo rõi trong mổ tim, hồi sức 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Các bệnh lý thực quản 

- Nuốt khó 

- Túi thừa TQ, giãn thực quản 

- Khối u... 

- Dò TQ 

- Giãn tĩnh mạch TQ 

- Mới phẫu thuật TQ 

2. Bệnh lý nặng ở cột sống cổ 

- Viêm khớp dạng thấp, 

- Gù vẹo 

- Sai khớp... 

3. Một số tình trạng khác 

- Người bệnh sau chiếu tia xạ trung thất 

- Huyết động không ổn định 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Thăm dò siêu âm qua thực quản phải được thực hiện bởi: 

- 01 bác sĩ được đào tạo về siêu âm tim nói chung và SÂTQTQ nói riêng. 

- 01 điều dưỡng được đào tạo về cách Người bệnh để SÂTQTQ. 

- Khi cần thiết phải tiền mê (người bệnh khó hợp tác do phản xạ nôn quá mức...): cần 01 

bác sĩ gây mê. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm màu, có chương trình Tim mạch và chương trình phần mềm siêu âm qua 

thực quản với 1 đầu ghi hình Video. 

- Đầu dò siêu âm tim qua thực quản. 

- Máy đo huyết áp 

- Máy theo dõi độ bão hòa Oxy 

- Các thuốc gây tê họng: Xylocain dạng xịt họng và dạng Gel 

- Thuốc an thần: Midazolam ống 1 ml – 5 mg 

- Oxy thở mask 

3. Người bệnh 

- B.n phải nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước thủ thuật 

- Xem bệnh án, phim X-quang... 

- Giải thích cho bn. về thủ thuật 

- Hỏi và khám bn. về các bệnh thực quản, răng miệng, suy hô hấp ... 

- Phòng viêm nội tâm mạc nếu người bệnh có tiền sử viêm nội tâm mạc hoặc bn. có van 

nhân tạo: theo phác đồ của Hội tim mạch Mỹ (30 phút trước thủ thuật tiêm TM lần lượt: 

2g Ampicillin + 50 ml dịch đẳng trương và sau đó Gentamycine 1,5mg/kg; sau 6 tiếng: 

uống 1,5g Amoxicillin). 

4. Hồ sơ bệnh án 

Bác sĩ Siêu âm tim cần nắm rõ về chỉ định cụ thể cho người bệnh, về lâm sàng, điện tim 

đồ, X-quang tim phổi … để có định hướng rõ về phương pháp làm siêu âm thực quản, kết quả 

mong đợi … 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Kiểm tra lại các thiết bị: máy siêu âm, đầu dò thực quản, băng và máy ghi hình Video 

- Gây tê họng: (người bệnh có thể ngồi hoặc nằm ngửa) 

+ Bằng Xylocain dạng xịt (xịt vào họng người bệnh 2-3 xịt, đề nghị bn làm động tác xúc 

họng 10 lần rồi nuốt), nhắc lại 2-3 lần. 

+ Trước khi đưa đầu dò thực quản vào: bơm 2-3 ml Gel Xylocain vào họng người bệnh và 

đề nghị người bệnh xúc họng 10 lần rồi nuốt. 

- Đặt người bệnh nằm: 

+ Mắc Monitor theo dõi: huyết áp, nhịp tim, SaO2 

+ Đặt kim luồn vào tĩnh mạch để tiêm thuốc và cấp cứu (nếu cần) 
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+ Nằm nghiêng trái, đầu gập xuống ngực 

+ Cắn chặt cái "chẹn răng" 

+ Hướng dẫn người bệnh cách nuốt đầu dò 

- Tiêm TM thuốc Hypnovel (Midazolam): từ 2 đến 5 mg để người bệnh đỡ kích thích, bớt 

phản xạ nôn và về sau này không bị ám ảnh cảm giác khó chịu do nội soi. 

- Bắt đầu đặt đầu dò thực quản qua miệng người bệnh, đề nghị người bệnh nuốt đầu dò, bác 

sĩ chỉ hướng đầu dò và đẩy nhẹ. 

- Ghi hình Video song song với việc nhận định các hình ảnh siêu âm ở các mặt cắt khác 

nhau, tùy thuộc chỉ định. Tuy nhiên cần thăm dò toàn diện để tránh bỏ xót những bệnh lỹ 

ít biểu hiện trên lâm sàng. 

Chú ý: Để tránh hỏng đầu dò thực quản, cần hết sức cẩn thận: 

- Giữ để người bệnh phải cắn chặt vào cái "chẹn răng" từ khi đưa đầu dò vào đến khi rút 

đầu dò ra 

- Nhẹ nhàng khi sử dụng đầu dò (đồng thời để tránh làm tổn thương người bệnh) 

- Khi rửa và ngâm sát trùng đầu dò phải có 2 người cùng tham gia 

VI. THEO DÕI 

- Trong quá trình làm SAAQTQ cần theo dõi sát thể trạng người bệnh, sắc mặt, nhịp tim 

trên máy siêu âm hoặc trên Monitor, độ bão hòa Oxy. 

- Nếu người bệnh có phản xạ nôn nhiều, cần luôn hướng dẫn người bệnh thở bằng mũi, 

bình tĩnh và tiêm thêm 2-3 mg Midazolam. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Thường gặp 

+ Buồn nôn, nôn 

+ Tổn thương hầu - họng: xước, chảy máu 

+ Nhịp nhanh xoang 

+ Tăng huyết áp: 

- Ít gặp: 

+ Co thắt thanh quản 

+ Rối loạn nhịp tim thoáng qua: ngoại tâm thu nhĩ/thất, cơn nhịp nhanh 

+ Cơn đau thắt ngực 

+ Tụt huyết áp 

+ Viêm nội tâm mạc 

+ Long huyết khối nhĩ trái gây tắc mạch, tai biến mạch não 

- Rất ít gặp: 

+ Tử vong (1/1000): do phù phổi cấp, loạn nhịp 

+ Thủng thực quản (2-3/10.000): thường do túi thừa TQ 

Đây là một kỹ thuật hiện đại, có giá trị cao trong chẩn đoán và giúp cho chỉ định điều trị 

các bệnh tim mạch. Kỹ thuật hoàn toàn có thể được ứng dụng ở các cơ sở y tế chuyên 

ngành tim mạch có điều kiện về thiết bị và bác sĩ chuyên sâu về siêu âm tim.  
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03.17. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Đặt catheter động mạch là một thủ thuật thường gặp ở các đơn vị cấp cứu và hồi sức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Lấy khí máu nhiều lần ở các Người bệnh suy hô hấp, 

 Theo dõi huyết áp xâm lấn cho các Người bệnhđược điều trị bằng các thuốc vận mạch 

hoặc trợ tim, 

 Có thể chỉ định cho các Người bệnhđặt bóng động mạch chủ hoặc bơm thuốc trực tiếp 

vào động mạch ( thuốc tiêu sợi huyết.). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Người bệnhrối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

 Nhiễm khuẩn tại vị trí động mạch dự định tiến hành 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Dụng cụ 

Một catheter động mạch 

 Hệ thống ống dẫn một chiều 

 Băng tạo áp lực cùng với dung dịch vô khuẩn để chống tắc cahtheter 

 Bộ đo áp lực: dây dẫn, sensor, 

 Máy theo dõi bao gồm dây nối từ bộ đo với máy và màn hình. 

2. Vị Trí: Động mạch quay là vị trí thường được lựa chọn để đặt catheter, tiếp theo là động 

mạch đùi. Một số ít trường hợp có thể đặt catheter các động mạch sau: mu bàn chân, động 

mạch cánh tay và nách. Mặc dù cả hai động mạch quay và bẹn đều được sử dụng và biến 

chứng như nhau nhưng động mạch quay thường được lựa chọn đầu tiên 

3. Người bệnh 

Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH QUAY 

- Cổ tay Người bệnhđược đặt trên một cuộn khăn hoặc một vật có hình cong ngược để 

ngửa cổ tay từ 30 – 60 độ. 

- Tháo bỏ tất cả các đồ trên cổ tay và sát khuẩn cổ tay bằng các dung dịch như Betadine 

hoặc chlorhexedine 

- Để cổ tay Người bệnhvào săng vô khuẩn bằng kỹ thuật vô khuẩn bao gồm săng vô khuẩn, 

găng, áo, khẩu trang ( nguyên tắc là phải mặc áo, khẩu trang và đi găng vô khuẩn khi làm 

thủ thuật để hạn chế nhiễm khuẩn) 

- Lấy hai ngón tay số 2 và 3 của tay không thuận để bắt mạch quay của Người bệnhtại vị 

trí trên gan tay 3 – 4 cm. 
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- Dùng ngón tay cái, cầm catheter như cầm bút chì giữa hai ngón tay 1 và 2 

- Khi sờ nhẹ động mạch quay, cắm kim catheter một góc 30 – 45 độ so với mặt da để chọc 

động mạch quay. Ép mạnh quá có thể làm tắc động mạch quay và luồn ống thông (canula) 

khó khăn. 

- Dễ dàng luồn catheter theo hướng động mạch cho đến khi có máu trào qua đầu catheter. 

- Nếu dùng một catheter đơn giản dạng như kim luồn, đầu mũi kim được luồn nhẹ nhàng 

vào động mạch để đảm bảo đầu catheter đã nằm trong lòng mạch. ( Lưu ý: nếu sử dụng 

loại có dây dẫn, sang bước 12) 

- Hạ kim và catheter sát mặt da ( thay vì 30 – 45 độ). Trong khi đó dùng ngón cái để cố 

định kim, nhẹ nhàng luồn catheter vào trong lòng động mạch bằng chuyển động xoắn 

nhẹ. 

- Rút kim, catheter đúng vị trí được thể hiện bằng có dòng máu trào ra theo nhịp tim( nếu 

dùng catheter không có dây dẫn chuyển sang bước 15) 

- Nếu sử dụng catheter có dây dẫn ( guide wire), khi có dòng máu trào ra, cố định catheter 

và kim và luồn nhẹ nhàng dây dẫn vào trong lòng động mạch, gặp rất ít cản trở. 

- Đến đây catheter và dây dẫn đã vào trong lòng động mạch 

- Rút dây dẫn và kim, máu trào ra theo nhịp tim khi catheter đúng vị trí. 14.Nối catheter 

với transducer và bộ phận khuếch đại 

- Cố định catheter vào da, thường khâu đính hoặc bằng các dụng cụ dán cố định. 

- Sát khuẩn lại bằng các dung dịch như Betadine hoăc Chlorhexidine và che phủ bảo vệ 

bằng băng dính vô khuẩn. 
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VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật 

VII. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

- Tắc mạch 

- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân Máu tụ 

- Giả phình mạch Chảy máu 

- Mất máu nhiều do lấy máu làm xét nghiệm Giảm tiểu cầu do heparine 

- Máu tụ sau phúc mạc ( đặt catheter động mạch đùi) Thiếu máu chi 

- Bệnh lí mạch máu ngoại vi Đau tại chỗ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Gregg A., Stephen D., Periferal arterial line with angiocatheter, On Call procedures, trang 

75 – 81. 

2. William Hanson C., Arterial line Cannulation, Procedures in Critical care, trang 99 – 103. 

3. Eric F. Reichman, Robert R. Simon, Arterial puncture and Cannulation, Emergency 

Medicine Procudure. 
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03.18. DẪN LƯU DỊCH MÀNG NGOÀI TIM CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

Tràn dịch màng tim là một bệnh lí khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng 

ngoài tim gây ép tim thây đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 ml dịch màng ngoài tim xuất hiện 

nhanh trong vài phút đến vài giờ như sau chấn thương, máu màng ngoài tim có thể gây ép 

tim, nhưng nếu dịch màng ngoài tim xuất hiện từ từ trong vài ngày tới vài tuần thỡ số lượng 

dịch có thể tới 2000ml mới gây ép tim. 

Chọc dịch màng ngoài tim là một thủ thuật rút dịch ở khoang màng ngoài tim, và 

nó có thể cứu sống Người bệnhbị ép tim cấp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn dịch, máu  màng tim có ép tim cấp 

- Lấy dịch xét nghiệm chẩn đoán (ung thư, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm…) 

- Tràn dịch màng tim số lượng nhiều mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình vẫn 

có thể được chỉ định chọc dẫn lưu dịch màng tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

- Tăng áp lực động mạch phổi nhiều 

- Rối loạn đông máu hoặc chảy máu các cơ quan chưa được điều chỉnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức 

cấp cứu : 01 

- Người phụ là bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu, bác sỹ cao học, nội 

trú: 01 

- Người phụ dụng cụ: 01 Điều dưỡngđã được đào tạo 

- Người thực hiện làm thủ thuật đội mũ, đeo khẩu khang, rửa tay 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- - Găng vô trùng : 05 đôi 

- Găng khám: 06 đôi 

- Kim lấy thuốc : 05 cái 

- Kim luồn 16 G : 04 chiếc 

- Lưỡi dao mổ : 01 cái 

- Chỉ khâu không tiêu : 02 sợi 

- Bơm tiêm 5ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 10ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 50ml : 02 cái 

- Dây truyền : 02 cái 
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- Gạc N2 : 02 gói 

- Lidocain 2% loại 2ml/ống : 04 ống 

- Iodine 10% lọ 60ml : 0,5 lọ 

- Fentanyl 0,1mg : 01 ống 

- Mũ phẫu thuật : 04 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật : 04 cái 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ dụng cụ cấp cứu hô hấp : bóng ambu, mask, ống nội khí quản 

- Dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn 

2.3 Các chi phí khác 

- Panh có mấu, không mấu 

- Hộp bông còn 

- Săng lỗ vô trùng 

- Áo mổ 

- Chi phí khấu hao máy siêu âm (5000 ca/5 năm) 

- Bồn hạt đậu inox nhỡ 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi chọc 

dich màng tim, ghi cam kết phẫu thuật 

- Thở oxy, thở máy và hút đàm hút hầu họng nếu đã đặt ống nội khí quản 

- Do huyết áp, đo mạch đảo 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Người bệnhnằm đầu cao 30 – 45 độ để dịch tập trung xuống dưới 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnhhoặc người đại diện hợp pháp 

- Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng ( nếu có). 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện Kỹ thuật: 

 Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ, trải xăng, gây tê tại chỗ . 

- Xác định vị trí chọc. Vị trí chọc dưới mũi ức 0,5 – 1cm, lệch sang trái 0,5 cm đối với 

Người bệnh gầy và 1,5 cm đối với Người bệnh béo. 

 Bước 2: Rạch da nhỏ tại vị trí chọc giúp đưa kim vào dễ hơn. 

 Bước 3: chọc qua da : có 2 lựa chọn cho kim chọc dịch màng tim 

- Kim luồn 16G với nòng bên trong hoặc kim lấy thuốc 18 gauge nối với bơm tiêm 20 

ml (thích hợp hơn với Người bệnhtràn dịch màng tim có ngừng tim) 
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- Kim với nòng bên trong thì đưa kim chậm hơn và khi rút nòng trong ra có dịch chảy ra 

là đó vào tới dịch màng ngoài tim. Nòng bên trong kim có tác dụng tránh tắc kim. 

- Khi chọc với kim nối với bơm tiêm thì có thể đưa kim nhanh hơn, vừa đưa kim vào 

vừa hút , khi nào có dịch vào bơm tiêm là đó vào tới màng ngoài  tim. Nhưng kim nối 

với bơm tiêm thích hợp hơn cho chọc dịch màng tim có ngừng tim. Kim với nòng bên 

trong có thể nối với bơm tiêm khi rút nòng trong ra. 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim nối bơm tiêm, lấy 10 ml lidocain vào trong bơm tiêm, 

đuổi khí và nối với kim chọc. 

- Lidocain được sử dụng giúp Người bệnhdễ chịu hơn nhưng có thể bỏ qua trong trường 

hợp chọc dịch màng tim cấp cứu có ngừng tim. 

- Gây tê từng lớp, vừa đưa kim vùa hút cho đến khi vào tới khoang  màng ngoài tim 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim có nòng bên trong, đưa kim đi từ từ và rút nòng bên 

trong ra 2 – 5 giây mỗi khi kim chọc vào sâu thêm 0,5 – 1 cm để kiểm tra có dịch chảy 

ra chưa. 

- Tay không thuận cầm kim và để đầu kim vào vị trí da đó rạch, tay còn lại cầm bơm 

tiêm hoặc nòng trong kim tựy vào phương pháp lựa chọn. 

- Đưa kim một góc 450 với mặt da và hướng lên vai trái (khớp cùng vai) 

- Đưa kim từ từ cho đến khi đầu kim đi qua xương sườn. 

 Bước 4: Khi đi qua xương sườn, hạ kim 15
0 

so với mặt da, đưa kim từ từ vào khoang 

màng ngoài tim. Khi kim vào tới màng ngoài tim sẽ thấy cảm giác hẫng tay, nhưng để 

chắc chắn đó chọc vào khoang màng ngoài tim khi thấy dịch chảy ra qua kim. 

- Để đặt dẫn lưu màng ngoài tim thì một nòng dẫn có thể đưa qua kim vào trong màng 

ngoài tim. 

- Rút bỏ kim ra khỏi guidewire, nong đường vào băng nong 6 – 8 French. 

- Rút bỏ nong, đưa catheter dẫn lưu qua nòng dẫn vào trong màng ngoài tim. Rút bỏ 

nòng dẫn 

- Nối đầu catheter với đầu ba chạc 

- Khâu catheter vào da và phủ gạc vô khuẩn 

Bước 5: Dẫn lưu dịch 

- Có thể thay bơm tiêm 20 ml bằng 50 ml để hút dịch, cung lượng tim sẽ được cải thiện 

khi hút ra 50 ml. 

- Nối với hệ thống dẫn lưu, dẫn lưu dịch màng tim 

- Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: vi sinh vật, sinh hóa, tế bào… 

VI. THEO DÕI 

- Lưu ý khi làm thủ thuật: 

+ Lắp monitoring theo dõi điện tim trong suốt quá trình làm thủ thuật, khi kim vào tới 

màng ngoài tim trên điện tim xuất hiện ST chênh lên hoặc xuất hiện ngoại tâm thu. 

+ Khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm, dung dịch muối trong xylanh 
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được dùng như là chất cản quang để xác định chắc chắn vị trí kim đó vào màng ngoài 

tim. 

+ Trong hầu hết các trường hợp, cho phép lưu ống dẫn lưu màng ngoài tim khoảng 24 

tới 48 giờ. 

- Theo dõi số lượng và màu sắc dịch ra: tùy thuộc vào tình trạng dịch ban đầu, theo dõi 

để phát hiện sớm biến chứng tắc dẫn lưu, tràn máu khoang màng ngoài tim 

- Siêu âm hàng ngày để đánh giá số lượng dịch màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc thủng buồng tim, nhịp nhanh thất hoặc nhịp chậm, rách mạch máu cần phải phẫu 

thuật, chảy máu khoang màng ngoài tim, rách động mạch vành, phù phổi cấp, ngừng 

tim 

- Tràn khí màng phổi cần phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi 

- Tắc dẫn lưu: Khi dẫn lưu lâu hơn, catheter có thể được giữ tránh tắc bằng 3 cách sau: 

+ Hút dẫn lưu liên tục 

+ Bơm rửa catheter mỗi 1 – 2 giờ. 

+  Bơm vào nòng catheter  urokinase và mở catheter mỗi 2 – 4 giờ và mở trong  1 giờ. 

- Nhiễm khuẩn: bổ sung thêm thuốc kháng sinh 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: nếu chảy máu trong ổ bụng do tổn thương các tạng 

ngay lập tức mời phẫu thuật viên hội chẩn để mổ. 
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03.22. KÍCH THÍCH TIM VỚI TẦN SỐ CAO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực 

tiếp để cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. 

Đồng thời tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật can 

thiệp điều trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp 

tim vĩnh viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

+ Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

+ Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

+ Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người 

bệnh và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

 Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

 Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải 

tùy theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

 Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

 Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

 Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. 

Chú ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 

chu kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

 Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn 

nhịp nhanh tái phát. 

 Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể 

áp dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích cực. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 
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- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới chỗ 

băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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03.23. KÍCH THÍCH TIM TẠM THỜI VỚI ĐIỆN CỰC NGOÀI LỒNG NGỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tạo nhịp nhân tạo là biện pháp dùng tín hiệu điện từ bên ngoài, thông qua  một thiết bị 

điện tử để kích thích cơ tim hoạt động trong trường hợp có rối loạn trong việc tạo xung 

điện ở tim hoặc rối loạn dẫn truyền dẫn đến nhịp chậm có triệu chứng. 

- Máy tạo nhịp nhân tạo là một thiết bị điện giúp cung cấp tín hiệu điện làm cơ tim đập khi 

quá trình tạo nhịp vốn có của tim, hoặc hệ thống dẫn truyền trong tim hoạt động kém. 

- Có 2 kiểu tạo nhịp nhân tạo: tạo nhịp tạm thời và tạo nhịp vĩnh viễn. Tạo nhịp vĩnh viễn 

được cấy vào trong cơ thể bằng thủ thuật ngoại khoa, sử dụng để điều trị các bệnh lý dẫn 

truyền lâu dài. Tạo nhịp tạm thời được chỉ định trong những tình huống cấp cứu để điều 

trị các rối loạn dẫn truyền thoáng qua hoặc dự phòng sớm các rối loạn nhịp. Tạo nhịp tạm 

thời có thể xâm nhập (đặt qua đường tĩnh mạch), hoặc không xâm nhập (qua thành ngực). 

Tạo nhịp tạm thời là biện pháp điều trị thường quy, cần phải luôn sẵn sàng như là một 

phần của cấp cứu ngừng tuần hoàn, cùng với khử rung, chuyển nhịp tim và cũng giúp theo 

dõi liên tục nhịp tim. 

II. CHỈ ĐỊNH: (theo các mức độ chỉ định tuyệt đối giảm dần từ I đến II) 

1. Mức độ I 

- Có triệu chứng lâm sàng về huyết động rõ, bao gồm nhịp quá chậm và không đáp 

ứng với atropin
a
. Triệu chứng có thể bao gồm huyết áp động mạch tâm thu < 80mmHg, suy 

giảm ý thức, đau ngực, phù phổi. 

2. Mức độ IIa 

- Nhịp chậm với nhịp thoát thất không đáp ứng với điều trị thuốc 

- Tạo nhịp cho những Người bệnh ngừng tim với nhịp chậm rõ, hoặc hoạt động điện 

mất mạch do quá liều thuốc, toan máu, hoặc rối loạn điện giải. 

- Tạo nhịp chờ: chuẩn bị tạo nhịp cho Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có liên quan 

đến rối loạn nhịp tim 

+ Rối loạn chức năng nút xoang có triệu chứng 

+ Bloc nhĩ thất cấp 2, Mobitz II 

+ Bloc nhĩ thất cấp 3
b

 

+ Bloc nhánh P, T, hoặc bloc phân nhánh luân phiên, hoặc bloc 2 nhánh mắc phải 

mới xuất hiện. 

3. Mức độ IIb 

- Tạo nhịp vượt tần số với nhịp nhanh trên thất hoặc nhịp nhanh thất, trơ với điều trị 

thuốc hoặc chuyển nhịp 

- Ngừng tim nhịp chậm hoặc vô tâm thu 

Ghi chú: 

a: Bao gồm bloc tim hoàn toàn, bloc cấp II có triệu chứng, hội chứng suy nút xoang có triệu 
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chứng, nhịp chậm do thuốc (amiodaron, digoxin, chẹn beta, chẹn kênh canxi, 

procainamid), hỏng máy tạo nhịp vĩnh viễn, nhịp chậm thất, rung nhĩ có triệu chứng với 

đáp ứng thất chậm, nhịp chậm trơ trong cấp cứu sốc giảm thể tích, rối loạn nhịp chậm 

với cơ chế thoát thất ác tính. 

b: bloc nhĩ thất cấp II hoặc III không có triệu chứng một cách tương đối có thể gặp trong 

nhồi máu cơ tim thành dưới. Trong trường hợp này, tạo nhịp có thể dựa trên triệu chứng 

của nhịp chậm ngày càng xấu đi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không nên chỉ định tạo nhịp tim tạm thời cho người bệnh rối loạn nhịp ổn định, 

không có triệu chứng (ví dụ: bloc nhĩ thất cấp I, bloc nhĩ thất cấp II-  Mobitz I, hoặc nhịp 

thoát thất ổn định). Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, ví dụ: bloc nhĩ thất cấp II-Mobitz I 

với QRS giãn rộng, có thể làm chậm dẫn truyền dưới nút nhĩ thất, do đó có thể chuyển thành 

bloc nhĩ thất hoàn toàn. 

- Nhịp chậm thứ phát sau hạ nhiệt độ sâu điển hình không cho phép thực hiện tạo nhịp 

tạm thời, vì kích thích điện của máy tạo nhịp có thể làm các rối loạn nhịp này trở nên nặng 

thêm, đe dọa tính mạng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, có trình độ và đã được đào tạo về kỹ thuật 

này. 

- 02 điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, đã được đào tạo về kỹ thuật này 

2. Phương tiện, dụng cụ 2.1.Vật tư tiêu hao 

- Găng sạch (4 đôi) - Khẩu trang phẫu thuật (4 cái) 

- Găng vô trùng (2 đôi) - Gạc tiểu phẫu (3 gói) 

- Mũ phẫu thuật (4 cái) - Giấy điện tim (1 cuộn) 

- Cồn rửa tay nhanh Anios gel (100ml) - Xà phòng sát khuẩn (20ml) 

- Máy điện tim tại giường  

- Bộ điện cực dán thành ngực (gồm 2 điện cực dùng 1 lần): 1 bộ 

- Máy sốc điện và tạo nhịp ngoài lồng ngực 

- Máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

 Dụng cụ cấp cứu 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhóm Người thực hiệncó đủ trình độ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. 

- Bộ dụng cụ đặt ống nội khí quản 

- Máy sốc điện ngoài lồng ngự 

- Nhóm Người thực hiện đủ trình độ thực hiện thủ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Máy thở và hệ thống chăm sóc hô hấp 

- Các phương tiện phục vụ chăm sóc và điều trị Người bệnhnặng (Người bệnhtrong tình 

trạng sốc hoặc cần thông khí nhân tạo…)  
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3. Người bệnh 

 Giải thích cho người bệnh và gia đình: giải thích sự cần thiết, tính hiệu quả và các tác 

dụng phụ của kỹ thuật tạo nhịp ngoài lồng ngực 

 Tư thế người bệnh: không đòi hỏi các tư thế đặc biệt, người bệnh vẫn có thể nằm thẳng 

hoặc nghiêng trong khi được tạo nhịp tạm thời qua thành ngực  

 Nơi thực hiện kỹ thuật: tại giường bệnh khoa Hồi sức 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Người bệnh hoặc gia đình ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật 

 Phiếu ghi chép quá trình tiến hành kỹ thuật và theo dõi 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

 - Kiểm tra chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tiến hành kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh 

 Kiểm tra đúng tên, tuổi, số giường, chẩn đoán 

 Kiểm tra các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không 

 Đảm bào người bệnh đã được làm đầy đủ xét nghiệm (xét nghiệm cơ bản, khí máu động 

mạch, điện tim… và các xét nghiệm khác phục vụ chẩn đoán nguyên nhân gây rối loạn 

nhịp), và được áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết. 

 Mắc máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Bật máy sốc điện sẵn sàng, lắp điện cực theo dõi điện tim trên máy sốc điện 

 Làm sạch và lau khô toàn bộ vùng da sẽ dán điện cực (nếu tại chỗ có nhiều lông cũng 

cần làm sạch để đảm bảo điện cực tiếp xúc hoàn toàn trên bề mặt da) 

 Đặt điện cực trên da theo hướng dẫn của nhà sản xuất: trước-sau hoặc trước- bên (hình 

1, hình 2). Thường đặt điện cực theo vị trí trước-bên: điện cực âm được đặt ngay sát bên 

ngoài mỏm tim, điện cực dương được đặt sát bờ trái xương ức. 

 Hai điện cực phải cách nhau ít nhất 7,5 cm. Không đặt ngược điện cực. 3.5. Kết nối 2 

điện cực tạo nhịp này với máy sốc điện 

 Điều chỉnh tần số tim và ngưỡng tạo nhịp tùy theo tình trạng rối loạn nhịp của người 

bệnh 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật: mạch, huyết áp, ý thức, SpO2, 

nhịp thở, nước tiểu. 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật: đặt máy tạo nhịp thành công khi: 

+ Có bắt được nhịp về điện-cơ: có gai tạo nhịp, có hoạt động về cơ (vì người bệnh có 

thể trong tình trạng hoạt động điện mất mạch, hoặc có thể dẫn đến phân ly điện cơ) 

+ Cải thiện cung lượng tim 

+ Nhịp tim của người bệnh ít nhất bằng với nhịp đặt của tạo nhịp 
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+ Cải thiện huyết áp động mạch 

+ Cải thiện màu da 

+ Nhịp mạch ngoại biên trùng với nhịp của máy tạo nhịp 

+ Quan sát sóng của SpO2  so sánh với nhịp của máy tạo nhịp 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật: đây là kỹ thuật an toàn, không xảy ra tai biến, 

chỉ tồn tại một số ―bất tiện‖ nhỏ 

+ Bỏng, nóng rát hoặc ban đỏ, nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực 

+ Co cơ, có thể gây đau 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 

- Cảm giác nóng, bỏng rát hoặc ban đỏ/nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực tạo nhịp: giải 

thích và dặn người bệnh/gia đình để kịp thời phát hiện tình trạng này. 

- Co cơ, có thể gây đau: chú ý đặt cường độ kích thích phù hợp, đảm bảo điện cực tiếp 

xúc tốt trên da. Tránh đặt điện cực trực tiếp lên tổn thương hoặc xương (xương ức, cột sống, 

xương bả vai). Nếu cần có thể chỉ định thuốc an thần/giảm đau cho người bệnh. 
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Hình 1: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – sau. 

Apex: mỏm tim; front phía trước; back: 

phía sau 

Hình 2: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – bên. 

 ternum ương ức; Apex: mỏm tim; 

Lateral: phía bên 

http://www.uptodate.com/contents/temporary-cardiac-pacing
http://www.philips.com/heartstart
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03.24. SỐC ĐIỆN PHÁ RUNG NHĨ, CƠN TIM ĐẬP NHANH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Dùng 1 xung điện có điện thế lớn (7000-8000 volt) trong thời gian rất ngắn (0,03-0,10 

s) phóng qua tim làm khử cực toàn bộ cơ tim, tạo điều kiện cho nút xoang trở lại nắm quyền 

chỉ huy toàn bộ tim. Có hai loại: sốc điện không đồng bộ và sốc điện đồng bộ (xung được 

phóng ra vào thời điểm lựa chọn là sườn sau sóng R). Sốc điện có thể tiến hành trực tiếp trên 

tim khi mở lồng ngực (sốc điện trong lồng ngực) hoặc qua thành ngực (sốc điện ngoài lồng 

ngực). 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Sốc điện cấp cứu 

- Rung thất/nhanh thất vô mạch: sốc điện không đồng bộ, mức năng lượng: 360J 

- Loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) có rối loạn huyết động: sốc điện đồng bộ 

- Cần thực hiện nhanh chóng, không cần gây mê, chống đông. 

2. Sốc điện có chuẩn bị 

- Các loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) chưa có rối loạn huyết động không đáp ứng với 

các biện pháp điều trị khác như thủ thuật cường phế vị, thuốc chống loạn nhịp. Cần gây 

mê ngắn khi sốc điện. 

- Phương thức: Sốc điện đồng bộ, mức năng lượng thường thấp 25-200J. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tim nhanh nhĩ đa ổ 

- Người bệnhcòn tỉnh 

- Có sự tiếp xúc trực tiếp của Người bệnhvới người khác. 

- Bề mặt da vị trí đặt điện cực bị ẩm ướt. 

- Người bệnhđang mang các thiết bị tạo nhịp hay phá rung trong người. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Thuốc 

- Thuốc gây mê tác dụng ngắn: Propofol là thuốc được lựa chọn hàng đầu hiện nay. 

- Các thuốc vận mạch 

2. Dụng cụ 

Dụng cụ cấp cứu: Bóng ambu, nguồn oxy, bộ dụng cụ đặt nội khí quản. 

Máy sốc điện bao gồm: 

- Bộ phận tạo xung điện là 1 tụ điện tích điện từ nguồn điện xoay chiều có khả năng phóng 

ra được dòng điện với các tính chất mong muốn theo yêu cầu sốc điện. 

- Bản sốc điện có kích cỡ thay đổi tùy sốc trong hay ngoài lồng ngực, người lớn hay trẻ 

em. Đối với người lớn sốc điện qua thành ngực thường có đường kính 80mm. 

- Dây điện cực với 3-5 điện cực 

- Màn huỳnh quang (monitor) hiển thị sóng điện tim thu từ các điện cực hoặc bản sốc điện, 
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các thông số kỹ thuật. 

- Nút/phím chọn phương thức sốc điện đồng bộ (SYN=synchronization). 

- Nút hoặc phím lựa chọn mức năng lượng (tính bằng joules hoặc watts). Các mức 5-50 J 

chủ yếu dùng cho sốc điện trực tiếp trên tim khi phẫu thuật mở lồng ngực; các mức cao 

hơn thường dùng cho sốc điện ngoài lồng ngực. 

- Nút/phím nạp điện (CHARGE) 

- Nút phóng điện 

3. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt các bản điện cực trên thành ngực người bệnh, kết nối dây dẫn các điện cực với 

monitoring. Lựa chọn phương thức sốc điện và năng lượng sốc. 

- Thoa kem dẫn điện đầy đủ, lực ép trên thành ngực phải đủ đảm bảo tiếp xúc tốt với da 

Người bệnhtránh sinh nhiệt quá mức gây phỏng da. 

- Tránh nối tắt do kem dẫn điện giữa 2 bản điện cực, không để phần da trần của Người 

bệnhtiếp xúc với các vật kim loại xung quanh như thành giường để đảm bảo hiệu quả của 

sốc điện. 

- Gây mê ngắn cho Người bệnhbằng propofol liều 1mg/ kg cân nặng. 

- Người phụ bóp bóng hỗ trợ hô hấp cho người bệnh, theo dõi liên tục SpO2 

- Thủ thuật viên đặt các bản điện cực sốc vào đúng vị trí. Thông thường vị trí đặt bản điện 

cực là đáy-đỉnh, bản điện cực ―STERNUM‖ ở vùng dưới xương đòn bên phải, ―APEX‖ 

ở hơi phía ngoài mỏm tim. 

- Ấn phím nạp điện, khi thanh chỉ dẫn nạp điện ở mức đủ, ấn phím phóng điện. 

- Sau khi sốc điện, người phụ duy trì bóp bóng qua mặt nạ có oxy cho đến khi Người 

bệnhhồi tỉnh hoàn toàn. 

- Cách ly tốt Người bệnhđể tránh gây điện giật cho những người xung quanh. 

VI. THEO DÕI 

- Lâm sàng: ý thức người bệnh, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp. Nếu Người bệnhngừng thở 

thì cố gắng kích thích bằng cách gây đau và gọi to cho Người bệnhtỉnh. Nếu Người 

bệnhvẫn ngừng thở và SaO2 <90%: bóp bóng có oxy hỗ trợ. Nếu tăng tiết đàm rãi: hút 

đàm rãi qua mũi miệng, đặt NKQ nếu cần. 

- Theo dõi điện tâm đồ và xử trí những rối loạn nhịp nếu có. 

- Theo dõi các tổn thương do sốc điện gây ra: bỏng, tiêu cơ vân, hoại tử cơ tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Rung thất do lựa chọn sai phương thức sốc điện, mức năng lượng quá cao: ép 

tim, và lựa chọn lại mức năng lượng. 

- Ngừng tim: cấp cứu theo qui trình cấp cứu ngừng tuần hoàn ABC 
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- Tắc mạch: Hay gặp ở Người bệnhrung nhĩ không được điều trị chống đông hiệu quả. Can 

thiệp mạch hoặc phẫu thuật và dùng chống đông tuỳ từng trường hợp. 

- Hoại tử cơ tim do năng lượng sốc quá cao 

- Phù phổi cấp do suy giảm chức năng tâm thu thất trái hoặc do nhĩ ngừng co bóp thoáng 

qua: điều trị theo phác đồ xử trí phù phổi cấp. 

- Bỏng da 
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03.25. TẠO NHỊP TIM CẤP CỨU VỚI ĐIỆN CỰC NGOÀI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tạo nhịp nhân tạo là biện pháp dùng tín hiệu điện từ bên ngoài, thông qua  một thiết bị 

điện tử để kích thích cơ tim hoạt động trong trường hợp có rối loạn trong việc tạo xung 

điện ở tim hoặc rối loạn dẫn truyền dẫn đến nhịp chậm có triệu chứng. 

- Máy tạo nhịp nhân tạo là một thiết bị điện giúp cung cấp tín hiệu điện làm cơ tim đập khi 

quá trình tạo nhịp vốn có của tim, hoặc hệ thống dẫn truyền trong tim hoạt động kém. 

- Có 2 kiểu tạo nhịp nhân tạo: tạo nhịp tạm thời và tạo nhịp vĩnh viễn. Tạo nhịp vĩnh viễn 

được cấy vào trong cơ thể bằng thủ thuật ngoại khoa, sử dụng để điều trị các bệnh lý dẫn 

truyền lâu dài. Tạo nhịp tạm thời được chỉ định trong những tình huống cấp cứu để điều 

trị các rối loạn dẫn truyền thoáng qua hoặc dự phòng sớm các rối loạn nhịp. Tạo nhịp tạm 

thời có thể xâm nhập (đặt qua đường tĩnh mạch), hoặc không xâm nhập (qua thành ngực). 

Tạo nhịp tạm thời là biện pháp điều trị thường quy, cần phải luôn sẵn sàng như là một 

phần của cấp cứu ngừng tuần hoàn, cùng với khử rung, chuyển nhịp tim và cũng giúp theo 

dõi liên tục nhịp tim. 

II. CHỈ ĐỊNH: (theo các mức độ chỉ định tuyệt đối giảm dần từ I đến II) 

1. Mức độ I 

- Có triệu chứng lâm sàng về huyết động rõ, bao gồm nhịp quá chậm và không đáp ứng 

với atropina. Triệu chứng có thể bao gồm huyết áp động mạch tâm thu < 80mmHg, suy 

giảm ý thức, đau ngực, phù phổi. 

2. Mức độ IIa 

- Nhịp chậm với nhịp thoát thất không đáp ứng với điều trị thuốc 

- Tạo nhịp cho những Người bệnhngừng tim với nhịp chậm rõ, hoặc hoạt động điện mất 

mạch do quá liều thuốc, toan máu, hoặc rối loạn điện giải. 

- Tạo nhịp chờ: chuẩn bị tạo nhịp cho Người bệnhnhồi máu cơ tim cấp có liên quan đến 

rối loạn nhịp tim 

+ Rối loạn chức năng nút xoang có triệu chứng 

+ Bloc nhĩ thất cấp 2, Mobitz II 

+ Bloc nhĩ thất cấp 3
b

 

+ Bloc nhánh P, T, hoặc bloc phân nhánh luân phiên, hoặc bloc 2 nhánh mắc phải 

mới xuất hiện. 

3. Mức độ IIb 

- Tạo nhịp vượt tần số với nhịp nhanh trên thất hoặc nhịp nhanh thất, trơ với điều trị thuốc 

hoặc chuyển nhịp 

- Ngừng tim nhịp chậm hoặc vô tâm thu 

Ghi chú: 

a: Bao gồm bloc tim hoàn toàn, bloc cấp II có triệu chứng, hội chứng suy nút xoang có triệu 

chứng, nhịp chậm do thuốc (amiodaron, digoxin, chẹn beta, chẹn kênh canxi, 
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procainamid), hỏng máy tạo nhịp vĩnh viễn, nhịp chậm thất, rung nhĩ có triệu chứng với 

đáp ứng thất chậm, nhịp chậm trơ trong cấp cứu sốc giảm thể tích, rối loạn nhịp chậm 

với cơ chế thoát thất ác tính. 

b: bloc nhĩ thất cấp II hoặc III không có triệu chứng một cách tương đối có thể gặp trong 

nhồi máu cơ tim thành dưới. Trong trường hợp này, tạo nhịp có thể dựa trên triệu chứng 

của nhịp chậm ngày càng xấu đi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không nên chỉ định tạo nhịp tim tạm thời cho người bệnh rối loạn nhịp ổn định, không 

có triệu chứng (ví dụ: bloc nhĩ thất cấp I, bloc nhĩ thất cấp II-  Mobitz I, hoặc nhịp thoát 

thất ổn định). Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, ví dụ: bloc nhĩ thất cấp II-Mobitz I với 

QRS giãn rộng, có thể làm chậm dẫn truyền dưới nút nhĩ thất, do đó có thể chuyển thành 

bloc nhĩ thất hoàn toàn. 

- Nhịp chậm thứ phát sau hạ nhiệt độ sâu điển hình không cho phép thực hiện tạo nhịp tạm 

thời, vì kích thích điện của máy tạo nhịp có thể làm các rối loạn nhịp này trở nên nặng 

thêm, đe dọa tính mạng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

a. 02 bác sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, có trình độ và đã được đào tạo về kỹ thuật 

này. 

b. 02 điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, đã được đào tạo về kỹ thuật này 

2. Phương tiện, dụng cụ  

2.1.Vật tư tiêu hao 

- Găng sạch (4 đôi) - Khẩu trang phẫu thuật (4 cái) 

- Găng vô trùng (2 đôi) - Gạc tiểu phẫu (3 gói) 

- Mũ phẫu thuật (4 cái) - Giấy điện tim (1 cuộn) 

- Cồn rửa tay nhanh Anios gel (100ml) - Xà phòng sát khuẩn (20ml) 

- Máy điện tim tại giường  

- Bộ điện cực dán thành ngực (gồm 2 điện cực dùng 1 lần): 1 bộ 

- Máy sốc điện và tạo nhịp ngoài lồng ngực 

- Máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

 2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhóm Người thực hiện có đủ trình độ tiến hành ép tim ngoài lồng 

ngực. 

- Bộ dụng cụ đặt ống nội khí quản 

- Máy sốc điện ngoài lồng ngực 

- Nhóm Người thực hiệnđủ trình độ thực hiện thủ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Máy thở và hệ thống chăm sóc hô hấp 

- Các phương tiện phục vụ chăm sóc và điều trị Người bệnhnặng (Người bệnhtrong tình 

trạng sốc hoặc cần thông khí nhân tạo…) 
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3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình: giải thích sự cần thiết, tính hiệu quả và các tác 

dụng phụ của kỹ thuật tạo nhịp ngoài lồng ngực 

- Tư thế người bệnh: không đòi hỏi các tư thế đặc biệt, người bệnh vẫn có thể nằm thẳng 

hoặc nghiêng trong khi được tạo nhịp tạm thời qua thành ngực 3.3.Nơi thực hiện kỹ thuật: 

tại giường bệnh khoa Hồi sức 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Người bệnh hoặc gia đình ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật 

- Phiếu ghi chép quá trình tiến hành kỹ thuật và theo dõi 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

- Kiểm tra chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tiến hành kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh 

- Kiểm tra đúng tên, tuổi, số giường, chẩn đoán 

- Kiểm tra các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không 

- Đảm bào người bệnh đã được làm đầy đủ xét nghiệm (xét nghiệm cơ bản, khí máu động 

mạch, điện tim… và các xét nghiệm khác phục vụ chẩn đoán nguyên nhân gây rối loạn 

nhịp), và được áp dụng các biện pháp điều trị cần thiết. 

- Mắc máy theo dõi liên tục điện tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Bật máy sốc điện sẵn sàng, lắp điện cực theo dõi điện tim trên máy sốc điện 

- Làm sạch và lau khô toàn bộ vùng da sẽ dán điện cực (nếu tại chỗ có nhiều lông cũng 

cần làm sạch để đảm bảo điện cực tiếp xúc hoàn toàn trên bề mặt da) 

- Đặt điện cực trên da theo hướng dẫn của nhà sản xuất: trước-sau hoặc trước- bên (hình 

1, hình 2). Thường đặt điện cực theo vị trí trước-bên: điện cực âm được đặt ngay sát bên 

ngoài mỏm tim, điện cực dương được đặt sát bờ trái xương ức. 

- Hai điện cực phải cách nhau ít nhất 7,5 cm. Không đặt ngược điện cực. 3.5. Kết nối 2 

điện cực tạo nhịp này với máy sốc điện 

- Điều chỉnh tần số tim và ngưỡng tạo nhịp tùy theo tình trạng rối loạn nhịp của người 

bệnh 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật: mạch, huyết áp, ý thức, SpO2, 

nhịp thở, nước tiểu. 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật: đặt máy tạo nhịp thành công khi: 

+ Có bắt được nhịp về điện-cơ: có gai tạo nhịp, có hoạt động về cơ (vì người bệnh có 

thể trong tình trạng hoạt động điện mất mạch, hoặc có thể dẫn đến phân ly điện cơ) 

+ Cải thiện cung lượng tim 

+ Nhịp tim của người bệnh ít nhất bằng với nhịp đặt của tạo nhịp 

+ Cải thiện huyết áp động mạch 
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+ Cải thiện màu da 

+ Nhịp mạch ngoại biên trùng với nhịp của máy tạo nhịp 

+ Quan sát sóng của SpO2  so sánh với nhịp của máy tạo nhịp 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật: đây là kỹ thuật an toàn, không xảy ra tai 

biến, chỉ tồn tại một số ―bất tiện‖ nhỏ 

+ Bỏng, nóng rát hoặc ban đỏ, nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực 

+ Co cơ, có thể gây đau 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 

- Cảm giác nóng, bỏng rát hoặc ban đỏ/nốt phỏng tại chỗ đặt điện cực tạo nhịp: giải thích 

và dặn người bệnh/gia đình để kịp thời phát hiện tình trạng này. 

- Co cơ, có thể gây đau: chú ý đặt cường độ kích thích phù hợp, đảm bảo điện cực tiếp xúc 

tốt trên da. Tránh đặt điện cực trực tiếp lên tổn thương hoặc xương (xương ức, cột sống, 

xương bả vai). Nếu cần có thể chỉ định thuốc an thần/giảm đau cho người bệnh. 
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Hình 1: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – sau. 

Apex: mỏm tim; front phía trước; back: 

phía sau 

Hình 2: Sơ đồ đặt điện cực trƣớc – bên. 

 ternum ương ức; Apex: mỏm tim; 

Lateral: phía bên 

http://www.uptodate.com/contents/temporary-cardiac-pacing
http://www.philips.com/heartstart
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03.27. XỬ TRÍ VÀ THEO DÕI LOẠN NHỊP TIM CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sốc điện ngoài lồng ngực (thường được gọi tắt là sốc điện) là một phương pháp điều trị 

cho phép dập tắt, bình ổn nhanh chóng phần lớn các rối loạn nhịp tim. 

- Sốc điện gây ra sự khử cực đối với tất cả các tế bào cơ tim đang bị kích thích, cắt đứt các 

vòng vào lại hoặc bất hoạt các ổ hoạt động ngoại vị bằng cách tái đồng bộ hoạt động điện 

học trong tế bào cơ tim. Nhịp xoang thường được thiết lập sau một khoảng ngừng điện 

học ngắn xuất hiện ngay sau khi sốc điện. Hiệu quả của sốc điện phụ thuộc vào điện thế 

khi sốc điện và sức kháng trở của tổ chức. Một số yếu tố có ảnh hưởng mang tính quyết 

định đối với sức kháng trở nói trên đó là hình thái người bệnh, tình trạng phối, lồng ngực 

của người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định sốc điện cấp cứu 

- Tất cả những rối loạn nhịp nhanh gây ngừng tuần hoàn, mất ý thức hoặc suy giảm huyết 

động nghiêm trọng đều được chỉ định sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu. Sốc điện ngoài 

lồng ngực được thực hiện càng nhanh càng tốt nếu có thể ngay khi những hình ảnh rối 

loạn nhịp nhanh sau được ghi nhận trên giấy hoặc trên màn hình theo dõi điện tâm đồ: 

- Rung thất: là nguyên nhân thường gặp gây ngừng tuần hoàn. Sốc điện càng sớm càng có 

nhiều cơ may mang lại đối với người bệnh. Mức năng lượng sốc tối đa là 360 J nếu lần 

1 sốc 200 J, lần 2 sốc 300 J không có kết quả. Nếu sốc điện không thành công thì ngay 

sau đó phải tiến hành hồi sức cấp cứu tiếp tục: ép tim ngoài lồng ngực, thông khí nhân 

tạo, điều chỉnh thăng bằng toan kiềm và những rối loạn điện giải nếu có. Theo dõi liên 

tục điện tâm đồ trên màn hình, nếu rung thất sóng lớn thì lại tiếp tục tiến hành sốc điện ở 

mức năng lượng tối đa. 

- Nhịp nhanh thất: là nguyên nhân chính gây suy giảm huyết động. Khi dấu hiệu suy giảm 

huyết động xảy ra, cần nhanh chóng tiến hành sốc điện với mức năng lượng cho lần sốc 

đầu tiên là 100 J. Nếu không thành công thì có thể nâng mức năng lượng lên 150 J, tiếp 

đến là 200 J. Cần lưu ý là nhịp nhanh thất do ngộ độc digital, chỉ định sốc điện nên ở 

mức năng lượng thấp. 

- Những rối loạn nhịp nhanh trên thất như flutter nhĩ, tim nhanh nhĩ trừ rung nhĩ (xin xem 

bài riêng), mức năng lượng sốc thường từ 100J. 

- Hội chứng Wolf-Parkinson-White khi rối loạn nhịp nhĩ nhanh (thường nhất là rung nhĩ) 

dẫn truyền xuống tâm thất theo đường dẫn truyền phụ, có nguy cơ gây rung thất. 

Sốc điện theo chương trình 

- Các rối loạn nhịp nhanh trên thất, chủ yếu là rung nhĩ. 

- Các rối loạn nhịp thất: thường chỉ định sốc điện cấp cứu (xin xem phần trên). Một số 

trường hợp nhịp nhanh thất, nhất là những người bệnh đang được điều trị bằng các thuốc 

chống loạn nhịp, chưa ảnh hưởng nhiều đến huyết động thì nên được tiếp tục điều trị tăng 



 

526 

 

cường bằng thuốc (đường tĩnh mạch hoặc đường uống). Nếu vẫn không có kết quả hoặc 

có nguy cơ gây suy tim, rối loạn huyết động thì cần lập chương trình, chuẩn bị tiến hành 

sốc điện ngoài lồng ngực, thiết lập nhịp xoang cho người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định trong các trường hợp sốc đện cấp cứu 

- Chống chỉ định sốc điện có chuẩn bị: huyết khối trong các buồng tim 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 bác sỹ được đào tạo về cấp cứu tim mạch, 01 điều dưỡng hỗ trợ. 

2. Phương tiện 

Những dụng cụ chuẩn bị cho sốc điện ngoài lồng ngực sau đây cần phải luôn sẵn sàng, có 

thể sử dụng được ngay trong trường hợp cấp cứu: 

- Máy sốc điện phải trong tình trạng hoạt động tốt, bộ phận đồng bộ hoạt động chuẩn. 

- Hai cần sốc phải sạch, tiếp xúc tốt với da ngực người bệnh và phải phóng điện đúng công 

suất cài đặt. 

- Máy theo dõi điện tâm đồ, huyết áp động mạch, nhịp thở, SaO2. 

- Dụng cụ và thuốc gây mê 

- Dụng cụ để người bệnh thở oxy qua mũi hoặc qua mặt nạ. 

- Canule Malot 

- Bóng Ambout 

- Dụng cụ đặt nội khí quản, máy hút 

- Xe đựng dụng cụ cấp cứu có thuốc và dụng cụ cấp cứu ngừng tuần  hoàn theo quy định. 

3. Người bệnh 

- Trong trường hợp sốc điện cấp cứu: tiến hành sốc điện ngay lập tức 

- Trường hợp sốc điện có chuẩn bị: người bệnh được giải thích rõ về  thủ thuật, đồng ý làm 

thủ thuật và ký vào bản cam kết 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sốc điện ngoài lồng ngực ngay lập tức cho những người bệnh ngừng tuần hoàn do rung 

thất hay nhịp nhanh thất làm người bệnh mất huyết động, mất  ý thức ngay khi xác định 

những hình ảnh rối loạn nhịp nói trên trên điện tâm đồ. Hình ảnh điện tâm đồ này được 

ghi nhận thông qua thiết bị theo dõi điện tâm đồ (life scope) hay từ 2 bản cực sốc của 

máy sốc điện đặt trên lồng ngực của người bệnh. Lưu ý lúc này không nên mất thời gian 

làm điện tâm đồ 12 chuyển đạo cho người bệnh. 

- Nhanh chóng bôi gen dẫn điện lên 2 bản cực sốc, đặt mức năng lượng của máy sốc cho 

lần sốc đầu tiên là 200J. Nếu là nhịp nhanh thất, cần điều chỉnh nút đồng bộ trên máy 

sốc. 

- Đặt bản sốc lên lồng ngực của người bệnh, 1 bản cực sốc bên bờ phải xương ức, cách 

xương ức 1 cm và các xương đòn 3 cm, bản cực sốc thứ 2 đặt ở vùng mỏm tim. Người 
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đánh sốc quan sát người bệnh và xung quanh, khi đã thấy an toàn cho mọi người thì tiến 

hành phóng điện. 

- Bộ phận cấp cứu ngừng tuần hoàn vẫn duy trì hô hấp của người bệnh. Nếu nhịp xoang 

được thiết lập thì tiếp tục bóp bóng và cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. 

- Nếu điện tâm đồ vẫn là rung thất sóng lớn hoặc nhịp nhanh thất, tiến hành sốc điện ở 

mức năng lượng 300 J. Nếu không kết quả, nâng mức năng lượng sốc lên 360J và tiếp 

tục cho đến khi nhịp xoang được thiết lập. 

- Nếu điện tâm đồ là rung thất sóng nhỏ : tiếp tục ép tim, bóp bóng, cấp cứu ngừng tuần 

hoàn nâng cao, tiêm adrenalin qua tĩnh mạch trung tâm, qua nội khí quản hoặc tiêm thẳng 

vào tim, điều chỉnh điện giải… Khi điện tâm đồ có hình ảnh rung thất sóng lớn thì lại 

tiếp tục sốc điện. Mức năng lượng cao nhất quy ước cho từ lần sốc thứ 3 trở đi là 360J. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ SAU SỐC ĐIỆN 

- Lâm sàng: nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, độ bão hòa oxy máu động mạch trên monitor 

theo dõi liên tục. 

- Điện tâm đồ: nếu xuất hiện các rối loạn nhịp thì sẽ phải xử trí bằng  các thuốc chống loạn 

nhịp. Lưu ý nếu ngoại tâm thu thất xuất hiện ở người bệnh vừa được sốc điện do rung 

thất, nhịp nhanh thất thì cần xử lý ngay bằng xylocain tiêm truyền tĩnh mạch, nếu ngoại 

tâm thu nhĩ xuất hiện ở những người bệnh rung nhĩ hay hội chứng Wolf- Parkinson-

White vừa được sốc điện thì cần xử trí bằng amiodaron truyền tĩnh mạch. 

- Điều chỉnh điện giải và thăng bằng kiềm toan. 

- Cần lưu ý là người bệnh có thể rung thất hoặc tái phát các rối loạn nhịp như trước khi sốc 

điện nên trong 24h đầu phải theo dõi sát người bệnh và tìm hiểu và điều trị các nguyên 

nhân gây nên những rối loạn nhịp nói trên. 
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03.30. ĐẶT ỐNG THÔNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là một thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu bằng cách 

đưa ống thông một nòng qua da vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn.Tuy 

nhiên kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ thực hiện thủ thuật 

và vào các mốc giải phẫu của Người bệnh nhiều khi rất khó thực hiện hoặc không thành 

công nếu đặt mò.Việc sử dụng đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ 

thành công, rút ngắn thời gian làm thủ thuật, giảm biến chứng. 

- Siêu âm là an toàn cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH: khi có một trong các chỉ định sau 

- Theo dõi huyết động: đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, theo dõi độ bão hòa 

oxyhemoglobin, theo dõi các thông số của tim (qua catheter động mạch phổi) 

- Dùng các thuốc vận mạch, thuốc hóa trị liệu, truyền các loại dịch có áp  lực thấm thấu 

cao, nuôi dưỡng Người bệnh. 

- Truyền dịch, máu trong suy tuần hoàn cấp. 

- Là đường cần thiết để đặt thiết bị can thiệp qua tĩnh mạch cảnh trong như đặt máy tạo 

nhịp tim, đặt phin lọc huyết khối tĩnh mạch, dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

- Lọc máu trong ngộ độc 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm 

- Nhiễm trùng tại vị trí đặt ống thông. 

- Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước. 

- Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc các 

Người bệnh có giảm tiểu cầu. Khi tiểu cầu < 50.000/mm3 phải truyền tiểu cầu > hoặc 

bằng 50.000 mm3 mới đặt catheter. Nếu tỉ lệ prothrombin < 50% cần truyền plasma tươi 

đông lạnh nâng tỉ lệ prothrombin > 50% mới đặt catheter. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này 

- 01 bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm 

- 01 điều dưỡng 

- Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 

- Đứng ở đầu hay ở bên trái Người bệnh 

2. Phương tiện 

- Bộ catheter 1 nòng: 01 chiếc 

- Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

- Gói dụng cụ tiêu hao 
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- Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 

- Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

- Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật 

Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn 

- Gói dụng cụ , máy theo dõi 

3. Người bệnh 

- Người bệnh tỉnh, bác sỹ giải thích kỹ về thủ thuật để Người bệnh hiểu tránh sợ hãi và 

cùng hợp tác. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật 

4. Nơi tiến hành: tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn hoặc phòng 

thủ thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án: ghi theo quy định 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với chân, kê gối mỏng dưới vai, đầu 

nghiêng sang phía đối diện với bên chọc kim. 

- Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí 

tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 1) hoặc mặt cắt 

dọc (hình 2). Mặt cắt ngang thường được ưa dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, 

đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, 

động mạch cảnh và tuyến giáp. 

- Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được để 

hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đầu nghiêng quá 30 độ vì dễ 

cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không 

được chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động mạch và tuyến giáp. 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

2 

1 

3 

Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TMC trong. 3. ĐM cảnh 



 

530 

 

  
Hình 2: Mặt cắt dọc 

- Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp thì đặt Người 

bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để bộc lộ rõ tĩnh mạch 

cảnh trong  (hình 3). 

 
Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA).  

Hình B: Tăng kích thước tĩnh mạch cảnh trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 

- Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter 

- Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn Người bệnh. Bôi gen vào đầu dò 

sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng găng vô khuẩn 

bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng (hình 4). 
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Hình 4: chuản bị đầu dò vô khuẩn 

- Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 30-

45 độ (hình 5). Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn 

thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng 

đưa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu 

trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch. 

 
Hình 5: Vị trí chọc kim 

- Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi mới luồn catheter theo dây dẫn 

(phương pháp Seldinger). Tay phải đưa catheter vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu 

catheter đến đốc kim là được, tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành đồng thời, tay phải 

luồn catheter vào khoảng 1-1,5 cm tay trái rút dây dẫn ra cũng tương đương chiều dài 

đẩy vào của catheter, nếu đầy catheter vào dài >1,5cm dễ gây gập catheter). Chú ý để dây 

dẫn ra ngoài nòng của cathter từ 3-4 cm (để tránh tuột dây dẫn vào trong). .Luồn catheter 

vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu catheter đến đốc kim là được. Nối catheter với một 

chai dịch đẳng trương, mở khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu trong catheter.  

Sau đó hạ chai dịch kiểm tra  lại xem thấy máu  trào ngược  lại catheter  là được.  Nhấc  

cao chai  để dịch truyền chảy nhanh đẩy hết máu ở dây truyền rồi điều chỉnh dịch chảy 

theo tốc độ được chỉ định trong bệnh án. Khâu cố định chân catheter bằng 3 mũi chỉ qua 

da theo hình túi. Băng kín chân catheter bằng opside vô khuẩn. 

 
Hình 6: Dưới hướng dẫn của siêu âm kim catheter chọc đúng vào tĩnh mạch ở các vị 

trí khác nhau [1]. 

CA: là động mạch cảnh trong. IJV: là tĩnh mạch cảnh trong 

VI. THEO DÕI 

- Thay băng sau 24 giờ sau đặt catheter hoặc khi thấy băng thấm máu, dịch, hoặc băng 
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opside bị bong ra. 

- Theo dõi tình trạng chảy máu chỗ chọc, tràn khí màng phổi, nhiễm trùng tại chân catheter. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter 

- Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 
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03.33. ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt catheter động mạch là một thủ thuật thường gặp ở các đơn vị cấp cứu và hồi sức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lấy khí máu nhiều lần ở các Người bệnhsuy hô hấp, 

- Theo dõi huyết áp xâm lấn cho các Người bệnhđược điều trị bằng các thuốc vận mạch 

hoặc trợ tim, 

- Có thể chỉ định cho các Người bệnhđặt bóng động mạch chủ hoặc bơm thuốc trực tiếp 

vào động mạch ( thuốc tiêu sợi huyết.). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Nhiễm khuẩn tại vị trí động mạch dự định tiến hành 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Dụng cụ 

- Một catheter động mạch 

- Hệ thống ống dẫn một chiều 

- Băng tạo áp lực cùng với dung dịch vô khuẩn để chống tắc cahtheter 

- Bộ đo áp lực: dây dẫn, sensor, 

- Máy theo dõi bao gồm dây nối từ bộ đo với máy và màn hình. 

2. Vị Trí: Động mạch quay là vị trí thường được lựa chọn để đặt catheter, tiếp theo là 

động mạch đùi. Một số ít trường hợp có thể đặt catheter các động mạch sau: mu bàn 

chân, động mạch cánh tay và nách. Mặc dù cả hai động mạch quay và bẹn đều được sử 

dụng và biến chứng như nhau nhưng động mạch quay thường được lựa chọn đầu tiên 

3. Người bệnh 

-  Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH QUAY 

- Cổ tay Người bệnhđược đặt trên một cuộn khăn hoặc một vật có hình cong ngược để 

ngửa cổ tay từ 30 – 60 độ. 

- Tháo bỏ tất cả các đồ trên cổ tay và sát khuẩn cổ tay bằng các dung dịch như Betadine 

hoặc chlorhexedine 

- Để cổ tay Người bệnhvào săng vô khuẩn bằng kỹ thuật vô khuẩn bao gồm săng vô khuẩn, 

găng, áo, khẩu trang ( nguyên tắc là phải mặc áo, khẩu trang và đi găng vô khuẩn khi làm 

thủ thuật để hạn chế nhiễm khuẩn) 

- Lấy hai ngón tay số 2 và 3 của tay không thuận để bắt mạch quay của Người bệnhtại vị 

trí trên gan tay 3 – 4 cm. 
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- Dùng ngón tay cái, cầm catheter như cầm bút chì giữa hai ngón tay 1 và 2 

- Khi sờ nhẹ động mạch quay, cắm kim catheter một góc 30 – 45 độ so với mặt da để chọc 

động mạch quay. Ép mạnh quá có thể làm tắc động mạch quay và luồn ống thông (canula) 

khó khăn. 

- Dễ dàng luồn catheter theo hướng động mạch cho đến khi có máu trào qua đầu catheter. 

- Nếu dùng một catheter đơn giản dạng như kim luồn, đầu mũi kim được luồn nhẹ nhàng 

vào động mạch để đảm bảo đầu catheter đã nằm trong lòng mạch. ( Lưu ý: nếu sử dụng 

loại có dây dẫn, sang bước 12) 

- Hạ kim và catheter sát mặt da ( thay vì 30 – 45 độ). Trong khi đó dùng ngón cái để cố 

định kim, nhẹ nhàng luồn catheter vào trong lòng động mạch bằng chuyển động xoắn 

nhẹ. 

- Rút kim, catheter đúng vị trí được thể hiện bằng có dòng máu trào ra theo nhịp tim( nếu 

dùng catheter không có dây dẫn chuyển sang bước 15) 

- Nếu sử dụng catheter có dây dẫn ( guide wire), khi có dòng máu trào ra, cố định catheter 

và kim và luồn nhẹ nhàng dây dẫn vào trong lòng động mạch, gặp rất ít cản trở. 

 

- Đến đây catheter và dây dẫn đã vào trong lòng động mạch 

- Rút dây dẫn và kim, máu trào ra theo nhịp tim khi catheter đúng vị trí. 14.Nối catheter 

với transducer và bộ phận khuếch đại 

- Cố định catheter vào da, thường khâu đính hoặc bằng các dụng cụ dán cố định. 

- Sát khuẩn lại bằng các dung dịch như Betadine hoăc Chlorhexidine và che phủ bảo vệ 

bằng băng dính vô khuẩn. 
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VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật 

VII. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

- Tắc mạch 

- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân Máu tụ 

- Giả phình mạch Chảy máu 

- Mất máu nhiều do lấy máu làm xét nghiệm Giảm tiểu cầu do heparine 

- Máu tụ sau phúc mạc ( đặt catheter động mạch đùi) Thiếu máu chi 

- Bệnh lí mạch máu ngoại vi Đau tại chỗ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Gregg A., Stephen D., Periferal arterial line with angiocatheter, On Call procedures, trang 

75 – 81. 

2. William Hanson C., Arterial line Cannulation, Procedures in Critical care, trang 99 – 103. 

3. Eric F. Reichman, Robert R. Simon, Arterial puncture and Cannulation, Emergency 

Medicine Procudure. 
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03.35. ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm là một thủ thuật cơ bản trong hồi sức cấp cứu bằng cách 

đưa ống thông một nòng qua da vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn.Tuy 

nhiên kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ thực hiện thủ thuật 

và vào các mốc giải phẫu của Người bệnh nhiều khi rất khó thực hiện hoặc không thành 

công nếu đặt mò.Việc sử dụng đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm đã làm tăng tỉ lệ 

thành công, rút ngắn thời gian làm thủ thuật, giảm biến chứng. 

- Siêu âm là an toàn cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH: khi có một trong các chỉ định sau 

- Theo dõi huyết động: đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, theo dõi độ bão hòa 

oxyhemoglobin, theo dõi các thông số của tim (qua catheter động mạch phổi) 

- Dùng các thuốc vận mạch, thuốc hóa trị liệu, truyền các loại dịch có áp  lực thấm thấu 

cao, nuôi dưỡng Người bệnh. 

- Truyền dịch, máu trong suy tuần hoàn cấp. 

- Là đường cần thiết để đặt thiết bị can thiệp qua tĩnh mạch cảnh trong như đặt máy tạo 

nhịp tim, đặt phin lọc huyết khối tĩnh mạch, dùng thuốc tiêu sợi huyết. 

- Lọc máu trong ngộ độc 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm 

- Nhiễm trùng tại vị trí đặt ống thông. 

- Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước. 

- Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc các 

Người bệnh có giảm tiểu cầu. Khi tiểu cầu < 50.000/mm3 phải truyền tiểu cầu > hoặc 

bằng 50.000 mm3 mới đặt catheter. Nếu tỉ lệ prothrombin < 50% cần truyền plasma tươi 

đông lạnh nâng tỉ lệ prothrombin > 50% mới đặt catheter. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

01 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này 

- 01 bác sỹ phụ cầm đầu dò siêu âm 

- 01 điều dưỡng 

- Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 

- Đứng ở đầu hay ở bên trái Người bệnh 

2. Phương tiện 

Bộ catheter 1 nòng: 01 chiếc 

- Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz 

- Gói dụng cụ tiêu hao 

- Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 



 

537 

 

- Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

- Bộ dụng cụ, thuốc thủ thuật 

- Bộ dụng cụ đặt catheter vô khuẩn 

- Gói dụng cụ , máy theo dõi 

3. Người bệnh 

- Người bệnh tỉnh, bác sỹ giải thích kỹ về thủ thuật để Người bệnh hiểu tránh sợ hãi và 

cùng hợp tác. Ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật 

Nơi tiến hành: tại phòng hồi sức cấp cứu đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn hoặc phòng thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: ghi theo quy định 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Người bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với chân, kê gối mỏng dưới vai, đầu 

nghiêng sang phía đối diện với bên chọc kim. 

- Để mặt Người bệnh quay sang trái, dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí 

tĩnh mạch cảnh trong (TMC). Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang (hình 1) hoặc mặt cắt 

dọc (hình 2). Mặt cắt ngang thường được ưa dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, 

đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, 

động mạch cảnh và tuyến giáp. 

- Đánh giá tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được để 

hình ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đầu nghiêng quá 30 độ vì dễ 

cắt ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch. Không 

được chọc kim khi chưa thấy rõ cả tĩnh mạch, động mạch và tuyến giáp. 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

2 

1 

3 

Hình 1: Mặt cắt ngang: 1. Tuyến giáp. 2. TMC trong. 3. ĐM cảnh 
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Hình 2: Mặt cắt dọc 

- Nếu không xác định được tĩnh mạch cảnh trong, động mạch và tuyến giáp thì đặt Người 

bệnh ở tư thế đầu thấp chân cao hoặc làm nghiệm pháp Valsava để bộc lộ rõ tĩnh mạch 

cảnh trong  (hình 3). 

 

Hình 3: Hình A: tĩnh mạch cảnh (IJV), động mạch cảnh (CA).  

Hình B: Tăng kích thước tĩnh mạch cảnh trong khi làm nghiệm pháp Valsava. 

2. Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter 

- Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter 

- Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trước hoặc sau khi vô khuẩn Người bệnh. Bôi gen vào đầu dò 

sau đó dùng túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc dùng găng vô khuẩn 

bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và găng (hình 4). 

 

Hình 4: chuản bị đầu dò vô khuẩn 

- Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 30-

45 độ (hình 5). Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn 

thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng 

đưa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu 

trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch.  
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Hình 5: Vị trí chọc kim 

- Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi mới luồn catheter theo dây dẫn 

(phương pháp Seldinger). Tay phải đưa catheter vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu 

catheter đến đốc kim là được, tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành đồng thời, tay phải 

luồn catheter vào khoảng 1-1,5 cm tay trái rút dây dẫn ra cũng tương đương chiều dài 

đẩy vào của catheter, nếu đầy catheter vào dài >1,5cm dễ gây gập catheter). Chú ý để dây 

dẫn ra ngoài nòng của cathter từ 3-4 cm (để tránh tuột dây dẫn vào trong). .Luồn catheter 

vào sâu chừng 10- 12 cm tính từ đầu catheter đến đốc kim là được. Nối catheter với một 

chai dịch đẳng trương, mở khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu trong catheter.  

Sau đó hạ chai dịch kiểm tra  lại xem thấy máu  trào ngược  lại catheter  là được.  Nhấc  

cao chai  để dịch truyền chảy nhanh đẩy hết máu ở dây truyền rồi điều chỉnh dịch chảy 

theo tốc độ được chỉ định trong bệnh án. Khâu cố định chân catheter bằng 3 mũi chỉ qua 

da theo hình túi. Băng kín chân catheter bằng opside vô khuẩn. 

 

Hình 6: Dưới hướng dẫn của siêu âm kim catheter chọc đúng vào tĩnh mạch ở các vị trí khác 

nhau [1]. 

CA: là động mạch cảnh trong. IJV: là tĩnh mạch cảnh trong 

VI. THEO DÕI 

- Thay băng sau 24 giờ sau đặt catheter hoặc khi thấy băng thấm máu, dịch, hoặc băng 

opside bị bong ra. 

- Theo dõi tình trạng chảy máu chỗ chọc, tràn khí màng phổi, nhiễm trùng tại chân catheter. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter 

- Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 
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03.38. CHỌC HÚT DỊCH MÀNG NGOÀI TIM DƯỚI SIÊU ÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng 

tâm thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

- Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng dịch 

màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi huyết 

động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnhcó huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

+ Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

- Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

- Bơm tiêm 50ml, 20ml 

- Lidocain 1%, 10-20ml 

- Dung dịch sát trùng: Betadine 

- Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

+  Monitor theo dõi liên tục điện tim 

+  Máy siêu âm tại giường 

+  Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

+  Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnhở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống dưới 

khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 

- Thở oxy gọng kính 

- Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 
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- Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

- Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người 

bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm lên 

vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim Chọc dò dịch màng ngoài tim 

theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 
Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 

2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại chỗ 

bằng lidocain 1%. 

- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 

- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu 
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âm xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện 

cực V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên 

quan sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một 

đầu nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

- Thủng thành tim: 

 Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu 

đỏ tươi 

 Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng 

lên, phải mổ cấp cứu. 

- Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

- Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng 

phổi 

- Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 
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03.39. CHỌC DÒ MÀNG NGOÀI TIM CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bình thường khoang màng ngoài tim chứa 15-50ml dịch. Khi Người bệnhcó tràn dịch 

màng ngoài tim thì biểu hiện lâm sàng phụ thuộc chủ yếu vào số lượng và tỷ lệ xuất hiện 

dịch hoặc máu ở khoang màng ngoài tim. Biểu hiện nặng nề nhất là suy sụp chức năng tâm 

thất, gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp và có thể gây ngừng tim. 

Sử dụng siêu âm tại giường cho phép các bác sỹ khoa cấp cứu đánh giá nhanh chóng 

dịch màng ngoài tim, xác định suy sụp thất trái gây ép tim cấp và phải xử trí chọc dò dịch 

màng ngoài tim ngay lập tức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim cấp cứu: Người bệnhnghi ngờ ép tim cấp có thay đổi huyết 

động đe dọa đến tính mạng. 

- Chọc dò dịch màng ngoài tim không cấp cứu: Hút dịch màng ngoài tim ở những Người 

bệnhcó huyết động ổn định để chẩn đoán nguyên nhân. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Phương tiện, dụng cụ 

+ Thường có bộ dụng cụ chọc dò dịch màng ngoài tim được đóng gói sẵn, bao gồm: 

- Kim cỡ 18 gauge (có thể dùng kim chọc dịch não tủy cỡ số 18 gauge) 

- Bơm tiêm 50ml, 20ml 

- Lidocain 1%, 10-20ml 

- Dung dịch sát trùng: Betadine 

- Găng, gạc, mũ, xăng vô trùng 

+  Monitor theo dõi liên tục điện tim 

+ Máy siêu âm tại giường 

+  Găng phủ đầu dò siêu âm vô trùng 

+  Dây kẹp kết nối kim chọc với V1 của máy theo dõi điện tâm đồ 

2. Người bệnh 

- Người bệnhở tư thế nằm đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để dịch khu trú xuống dưới 

khoang màng ngoài tim, có thể nằm ngữa. 

3. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
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a. Đặt một đường truyền tĩnh mạch chắc chắn. 

b. Thở oxy gọng kính 

c. Đặt monitor theo dõi liên tục điện tim, và SpO2 

d. Xác định mốc giải phẫu: vị trí thường dùng nhất là dưới mũi ức và bờ ức sườn trái. 

1. Kỹ thuật xác định dịch màng ngoài tim bằng siêu âm 

Vị trí đầu dò siêu âm thường áp dụng là dưới mũi ức và mặt cắt trục dọc cạnh ức. Tuy 

nhiên vị trí đầu dò tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm trong đó có vị trí của người bệnh. 

Chọc dò dịch màng ngoài tim theo đường dưới mũi ức 

Đầu dò siêu âm được đặt ngang ở bờ xương sườn trái và mũi ức hướng chùm siêu âm 

lên vai trái của người bệnh. 

- Cấu trúc gần nhất với đầu dò, hiện trên đỉnh của màn hình là gan được xem là dấu mốc 

- Dưới gan là thất phải 

- Dịch màng ngoài tim là một cấu trúc đồng âm bao quanh tim 

 

 

 

 

 

 

Mặt dưới mũi ức của tim có kèm tràn dịch màng ngoài tim Chọc dò dịch 

màng ngoài tim theo đường cạnh ức 

- Đầu dò siêu âm được đặt cạnh ức trái giữa khoang liên sườn hai và bốn 

- Mốc chỉ điểm của đầu dò siêu âm nên hướng về vai phải của người bệnh 

- Chúng ta nhìn thấy rõ nhĩ trái, van hai lá, thất trái và động mạch chủ đoạn xuống 

- Tìm kiếm dịch màng ngoài tim bao quanh tim 

 
Mặt cắt trục dọc cạnh ức với dịch màng ngoài tim 

2. Kỹ thuật chọc dò 

- Sát trùng vị trí chọc dò bằng dung dịch sát khuẩn, trải xăng vô khuẩn, và gây tê tại chỗ 

bằng lidocain 1%. 

- Thành ngực được phủ găng vô khuẩn. 

- Vị trí lý tưởng của chọc kim qua da là nơi dịch đọng nhiều nhất và gần  với thành ngực. 
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- Đầu dò siêu âm được phủ gel và găng vô trùng, đặt theo một trong hai vị trí nói trên. 

- Xác định dịch màng ngoài tim trên màn hình đó là khoảng trống âm. 

- Khoảng cách từ đầu dò đến dịch màng ngoài tim có thể ước lượng trên máy siêu âm. 

- Dùng 1 kim cỡ 16-18 gauge đã gắn với xilanh cỡ 20 hoặc 50ml chọc cạnh đầu dò siêu 

âm xuyên qua thành ngực vào khoang màng ngoài tim. Nếu thời gian cho phép, kẹp điện 

cực V1 với kim chọc dò. 

- Chọc kim chậm, vừa chọc vừa hút xi lanh hút áp lực âm cho đến ra dịch, khi chọc nên 

quan sát điện tâm đồ xem có thay đổi đột ngột sóng điện tim do chạm vào thành cơ tim. 

- Khi xi lanh hút ra dịch, giữ nguyên kim chọc, lắp ba trạc, một đầu nối với xi lanh, một 

đầu nối với túi đựng vô khuẩn. 

- Tiến hành lấy dịch làm xét nghiệm và hút dẫn lưu dịch màng ngoài tim nếu có chỉ định 

- Rút bỏ kim khi hết dịch màng ngoài tim. 

VI. BIẾN CHỨNG VÀ TAI BIẾN 

Thủng thành tim: 

Biểu hiện: ST chênh lên ở điện cực gắn vào kim, xuất hiện ngoại tâm thu, hút ra máu 

đỏ tươi 

Xử trí: rút kim ngay, theo dõi tiến triễn, nếu tràn máu màng ngoài tim tiến triễn nặng 

lên, phải mổ cấp cứu. 

Loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, con nhịp nhanh hoặc nhịp chậm; phải rút kim ngay 

Tràn khí màng phổi: có thể gặp khi chọc đường trước ngực; xử trí như tràn khí màng phổi 

Thủng tạng rỗng, chọc vào gan: khi chọc đường mũi ức 
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03.40. DẪN LƯU DỊCH, MÁU MÀNG NGOÀI TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

- Tràn dịch màng tim là một bệnh lí khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng 

ngoài tim gây ép tim thây đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 ml dịch màng ngoài tim xuất 

hiện nhanh trong vài phút đến vài giờ như sau chấn thương, máu màng ngoài tim có thể 

gây ép tim, nhưng nếu dịch màng ngoài tim xuất hiện từ từ trong vài ngày tới vài tuần 

thỡ số lượng dịch có thể tới 2000ml mới gây ép tim. 

- Chọc dịch màng ngoài tim là một thủ thuật rút dịch ở khoang màng ngoài tim, và nó có 

thể cứu sống Người bệnhbị ép tim cấp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn dịch, máu  màng tim có ép tim cấp 

- Lấy dịch xét nghiệm chẩn đoán (ung thư, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm…) 

- Tràn dịch màng tim số lượng nhiều mặc dù chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình vẫn 

có thể được chỉ định chọc dẫn lưu dịch màng tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

- Tăng áp lực động mạch phổi nhiều 

- Rối loạn đông máu hoặc chảy máu các cơ quan chưa được điều chỉnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Người thực hiện thực hiện thủ thuật do các bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức 

cấp cứu : 01 

- Người phụ là bác sỹ chuyên khoa tim mạch hoặc hồi sức cấp cứu, bác sỹ cao học, nội 

trú: 01 

- Người phụ dụng cụ: 01 Điều dưỡngđã được đào tạo 

- Người thực hiện làm thủ thuật đội mũ, đeo khẩu khang, rửa tay 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1 Vật tư tiêu hao 

- Găng vô trùng : 05 đôi 

- Găng khám: 06 đôi 

- Kim lấy thuốc : 05 cái 

- Kim luồn 16 G : 04 chiếc 

- Lưỡi dao mổ : 01 cái 

- Chỉ khâu không tiêu : 02 sợi 

- Bơm tiêm 5ml : 05 cái 

- Bơm tiêm 10ml : 05 cái 
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- Bơm tiêm 50ml : 02 cái 

- Dây truyền : 02 cái 

- Gạc N2 : 02 gói 

- Lidocain 2% loại 2ml/ống : 04 ống 

- Iodine 10% lọ 60ml : 0,5 lọ 

- Fentanyl 0,1mg : 01 ống 

- Mũ phẫu thuật : 04 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật : 04 cái 

2.2 Dụng cụ cấp cứu 

- Bộ dụng cụ cấp cứu hô hấp : bóng ambu, mask, ống nội khí quản 

- Dụng cụ cấp cứu ngừng tuần hoàn 

2.3 Các chi phí khác 

- Panh có mấu, không mấu 

- Hộp bông còn 

- Săng lỗ vô trùng 

- Áo mổ 

- Chi phí khấu hao máy siêu âm (5000 ca/5 năm) 

- Bồn hạt đậu inox nhỡ 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho bệnh (nếu tỉnh) và gia đình về lợi ích và tai biến có thể xảy ra khi chọc 

dich màng tim, ghi cam kết phẫu thuật 

- Thở oxy, thở máy và hút đàm hút hầu họng nếu đã đặt ống nội khí quản 

- Do huyết áp, đo mạch đảo 

- Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

- Người bệnhnằm đầu cao 30 – 45 độ để dịch tập trung xuống dưới 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnhhoặc người đại diện hợp pháp 

- Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng ( nếu có). 

V. TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện Kỹ thuật: 

 Bước 1: Sát khuẩn vùng mổ, trải xăng, gây tê tại chỗ . 

- Xác định vị trí chọc. Vị trí chọc dưới mũi ức 0,5 – 1cm, lệch sang trái 0,5 cm đối với 
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Người bệnh gầy và 1,5 cm đối với Người bệnh béo. 

 Bước 2: Rạch da nhỏ tại vị trí chọc giúp đưa kim vào dễ hơn. 

 Bước 3: chọc qua da : có 2 lựa chọn cho kim chọc dịch màng tim 

- Kim luồn 16G với nòng bên trong hoặc kim lấy thuốc 18 gauge nối với bơm tiêm 20 ml 

(thích hợp hơn với Người bệnhtràn dịch màng tim có ngừng tim) 

- Kim với nòng bên trong thì đưa kim chậm hơn và khi rút nòng trong ra có dịch chảy ra 

là đó vào tới dịch màng ngoài tim. Nòng bên trong kim có tác dụng tránh tắc kim. 

- Khi chọc với kim nối với bơm tiêm thì có thể đưa kim nhanh hơn, vừa đưa kim vào vừa 

hút , khi nào có dịch vào bơm tiêm là đó vào tới màng ngoài  tim. Nhưng kim nối với 

bơm tiêm thích hợp hơn cho chọc dịch màng tim có ngừng tim. Kim với nòng bên trong 

có thể nối với bơm tiêm khi rút nòng trong ra. 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim nối bơm tiêm, lấy 10 ml lidocain vào trong bơm tiêm, 

đuổi khí và nối với kim chọc. 

- Lidocain được sử dụng giúp Người bệnhdễ chịu hơn nhưng có thể bỏ qua trong trường 

hợp chọc dịch màng tim cấp cứu có ngừng tim. 

- Gây tê từng lớp, vừa đưa kim vùa hút cho đến khi vào tới khoang  màng ngoài tim 

- Nếu chọc dịch màng tim với kim có nòng bên trong, đưa kim đi từ từ và rút nòng bên 

trong ra 2 – 5 giây mỗi khi kim chọc vào sâu thêm 0,5 – 1 cm để kiểm tra có dịch chảy 

ra chưa. 

- Tay không thuận cầm kim và để đầu kim vào vị trí da đó rạch, tay còn lại cầm bơm tiêm 

hoặc nòng trong kim tựy vào phương pháp lựa chọn. 

- Đưa kim một góc 450 với mặt da và hướng lên vai trái (khớp cùng vai) 

- Đưa kim từ từ cho đến khi đầu kim đi qua xương sườn. 

 Bước 4: Khi đi qua xương sườn, hạ kim 150 so với mặt da, đưa kim từ từ vào khoang 

màng ngoài tim. Khi kim vào tới màng ngoài tim sẽ thấy cảm giác hẫng tay, nhưng để 

chắc chắn đó chọc vào khoang màng ngoài tim khi thấy dịch chảy ra qua kim. 

- Để đặt dẫn lưu màng ngoài tim thì một nòng dẫn có thể đưa qua kim vào trong màng 

ngoài tim. 

- Rút bỏ kim ra khỏi guidewire, nong đường vào băng nong 6 – 8 French. 

- Rút bỏ nong, đưa catheter dẫn lưu qua nòng dẫn vào trong màng ngoài tim. Rút bỏ nòng dẫn 

- Nối đầu catheter với đầu ba chạc 

- Khâu catheter vào da và phủ gạc vô khuẩn 

 Bước 5: Dẫn lưu dịch 

- Có thể thay bơm tiêm 20 ml bằng 50 ml để hút dịch, cung lượng tim sẽ được cải thiện 

khi hút ra 50 ml. 

- Nối với hệ thống dẫn lưu, dẫn lưu dịch màng tim 
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- Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: vi sinh vật, sinh hóa, tế bào… 

VI. THEO DÕI 

- Lưu ý khi làm thủ thuật: 

+ Lắp monitoring theo dõi điện tim trong suốt quá trình làm thủ thuật, khi kim vào tới 

màng ngoài tim trên điện tim xuất hiện ST chênh lên hoặc xuất hiện ngoại tâm thu. 

+ Khi thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của siêu âm, dung dịch muối trong xylanh 

được dùng như là chất cản quang để xác định chắc chắn vị trí kim đó vào màng ngoài 

tim. 

+ Trong hầu hết các trường hợp, cho phép lưu ống dẫn lưu màng ngoài tim khoảng 24 

tới 48 giờ. 

- Theo dõi số lượng và màu sắc dịch ra: tùy thuộc vào tình trạng dịch ban đầu, theo dõi để 

phát hiện sớm biến chứng tắc dẫn lưu, tràn máu khoang màng ngoài tim 

- Siêu âm hàng ngày để đánh giá số lượng dịch màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chọc thủng buồng tim, nhịp nhanh thất hoặc nhịp chậm, rách mạch máu cần phải phẫu 

thuật, chảy máu khoang màng ngoài tim, rách động mạch vành, phù phổi cấp, ngừng tim 

- Tràn khí màng phổi cần phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi 

- Tắc dẫn lưu: Khi dẫn lưu lâu hơn, catheter có thể được giữ tránh tắc bằng 3 cách sau: 

+ Hút dẫn lưu liên tục 

+ Bơm rửa catheter mỗi 1 – 2 giờ. 

+  Bơm vào nòng catheter  urokinase và mở catheter mỗi 2 – 4 giờ và mở trong  1 giờ. 

- Nhiễm khuẩn: bổ sung thêm thuốc kháng sinh 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: nếu chảy máu trong ổ bụng do tổn thương các tạng 

ngay lập tức mời phẫu thuật viên hội chẩn để mổ. 
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03.41. SIÊU ÂM TIM CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim cấp cứu tại giường là một kỹ thuật thăm dò không xâm nhập rất cần thiết 

trong hồi sức cấp cứu các người bệnh nặng, giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhanh 

một số các rối loạn tim mạch, từ đó đưa ra biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

a. Nhồi máu cơ tim 

b. Tràn dịch màng tim, tràn máu màng tim. 

c. Sùi van tim. 

d. Tình trạng sốc: sốc tim, sốc nhiễm khuẩn… 

e. Theo dõi hiệu quả của phương pháp điều trị. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. 

- Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm tim, mạch máu: 

+ Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. 

+ Ngồi bên phải của người bệnh. 

+ Tay phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Điêu dưỡng: đội mũ, đeo khẩu trang. 

+ 01 Điều dưỡng theo dõi các chức năng sống, đảm bảo hô hấp và đường truyền tĩnh 

mạch cho Người bệnh trong quá trình làm siêu âm. 

+ 01 Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong quá trình làm thủ thuật: thay đổi tư thế người bệnh. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm có chức năng siêu âm mạch máu. 

- Máy monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Gel siêu âm: 1 lọ 

- Gạc sạch vô khuẩn: 1 gói 

- Găng khám: 3 đôi 

- Mũ phẫu thuật: 3 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật: 3 cái 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Điện cực theo dõi điện tim khi làm siêu âm: 3 cái 

- Chi phí bão dưỡng máy 

- Chi phí khấu hao máy 
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3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh, gia đình người bệnh biết lợi ích của siêu âm mạch máu tại 

giường. 

- Người bệnh nằm ngửa, tùy vào vị trí siêu âm mà có tư thế khác nhau. 

- Mắc điện tâm đồ đồng thời trong lúc làm siêu âm. 

- Người bệnh có thở máy phải chú ý đảm bảo tình trạng hô hấp cho người bệnh trong quá 

trình làm siêu âm. 

- Người bệnh có truyền các thuốc vận mạch phải chú ý đảm bảo đường truyền tĩnh mạch 

trong quá trình làm siêu âm. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Ghi phiếu chỉ định siêu âm mạch máu. 

- Ghi các thông số đo được vào tờ phiếu kết quả siêu âm và dán vào bệnh án. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm 2D: cho phép khảo sát cấu trúc quả tim đang hoạt động 

a. Mặt cắt cạnh ức trái 

- Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn 3 hoặc 4, hoặc 5. 

Mặt cắt theo trục dọc 

 

- Cho phép khảo sát buồng tống máu thất phải, van động mạch chủ (ĐMC), ĐMC lên, vách 

liên thất, thất trái, van hai lá (HL), vòng van HL, các dây chằng van HL, nhĩ trái, thành 

sau thất trái, ĐMC ngực ở hình ảnh cắt ngang 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van ĐMC, van HL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 
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+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

 Mặt cắt theo trục ngang 

-  Thẳng góc với trục dọc của tim (xoay đầu dò 900 theo chiều kim đồng hồ), có 3 mặt 

cắt từ trên xuống dưới (mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn, mặt cắt ngang qua van HL, 

mặt cắt ngang cột cơ) 

+ Mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn: quan sát được ĐMC, van ĐMC có hình chữ  

―Y―, nhĩ trái, nhĩ phải, vách liên thất, van ba lá, buồng tống máu thất phải, van ĐM 

phổi, thân ĐM phổi, 2 nhánh ĐM phổi phải và ĐM phổi trái, ĐM vành trái. 

  

 

Hình 2. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang qua gốc mạch máu lớn 

+ Mặt cắt ngang van HL: giúp thấy được van HL nằm giữa thất trái 

+ Mặt cắt ngang cột cơ: thấy được 2 cột cơ (trước bên và sau giữa), thất phải nhỏ hơn 

thất trái và nằm phía trước bên thất trái, có thể thấy được ĐMC xuống (cắt ngang) nằm 

sau thất trái 

 

Hình 3. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang thấp dưới van hai lá 
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- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Van ĐMC: có thể thấy dày từng lá van ĐMC, van ĐMC chỉ có 2 lá. 

+ Van HL: dầy mép van, hẹp van HL 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

+ Hẹp ĐM phổi. 

b. Các mặt cắt từ mỏm tim 

Người bệnh nằm ngửa, đầu dò đặt ở mỏm tim hướng đến đáy tim. 

* Mặt cắt 4 buồng: khảo sát được cấu trúc tim theo chiều dọc (2 buồng thất, vách liên thất 

(VLT), hai buồng nhĩ, van HL, van BL, các TM phổi đổ về NT. 

Mặt cắt 2 buồng: từ mặt cắt 4 buồng xoay đầu dò 90
0 

theo chiều kim đồng hồ sẽ được mặt 

cắt 2 buồng, khảo sát được thất trái, nhĩ trái, thành trước thất trái, thành dưới thất trái. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng), khoảng trống siêu âm thành dưới 

thất trái (mặt cắt 2 buồng). 

c. Mặt cắt dưới bờ sườn 

Người bệnh nằm ngửa, đầu gối hơi gập, đầu dò đặt ở thượng vị dưới mũi ức 

* Mặt cắt 4 buồng: thấy các cấu trúc tim tương tự như mặt 4 buồng từ mỏm 

 

Hình 4. Mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn 
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* Mặt cắt trục ngang: có thể cắt theo đáy tim thấy được ĐMC và thân ĐM phổi, cắt ngang 

van HL, ngang cột cơ, ngang TM chủ dưới và nhĩ phải. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

- Các mặt cắt trên hõm ức 

* Theo trục dọc: thấy được cung ĐMC và các nhánh thân ĐM cánh tay đầu, ĐM 

cảnh gốc trái, ĐM dưới đòn trái, ĐMC lên, ĐMC xuống, eo ĐMC, ĐM phổi phải cắt ngang 

* Theo trục ngang: từ mặt cắt trục dọc, xoay đầu dò 90
0 

ngược chiều kim đồng hồ 

sẽ được một mặt cắt trục ngang thấy được cung ĐMC cắt ngang, ĐM phổi phải theo chiều 

dọc, TM chủ trên và TM vô danh, nhĩ trái và các TM  phổi. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hẹp eo ĐMC 

+ Phình, tách ĐMC đoạn quai. 

- Siêu âm TM 

- Sóng siêu âm thẳng góc với cấu trúc tim, giúp đo được bề dày, bề rộng các cấu trúc này. 

- Đầu dò đặt ở bở trái xương ức khoang liên sườn 3 hoặc 4, đầu dò tạo với mặt phẳng lồng 

ngực một góc 800  - 900. 

* Vị trí mặt cắt ngang thất: 

Thiết đồ cạnh ức trái (trục dài hoặc trục ngắn) là vị trí chuẩn nhất để đo các kích thước 

của thất trái trên siêu âm TM (theo hiệp hội siêu âm tim mạch hoa kỳ). 

Cắt ngang thất trái ngay sát bờ tự do của van HL, từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc: 

thành ngực phía trước, thành trước thất phải, buồng thất phải, VLT, buồng thất trái, thành 

sau thất trái, thượng tâm mạc dính sát ngoại tâm mạc cho hình ảnh siêu âm đậm. Mặt cắt này 

cho phép đo 

- Vào cuối thời kỳ tâm trương (khởi đầu sóng Q của phức bộ QRS trên ĐTĐ) đường 

kính thất phải, bề dày vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái 

- Vào cuối thời kỳ tâm thu (đo ở vị trí vách liên thất đạt được độ dày tối đa) bề dày 

vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái. 

- Thể tích tống máu thất trái, từ đó có thể tính được cung lượng tim. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Di động bất thường van HL: di động song song trong hẹp van HL 



 

556 

 

+ Bề dầy VLT (bt: tâm trương 7,5 ± 1mm; tâm thu 10 ± 2 mm) 

+ Thành sau thất trái (bt: tâm trương 7,0 ± 1 mm; tâm thu 12 ± 1 mm) 

+ Di động bất thường VLT, thành sau thất trái: giảm di động, di động nghịch thường 

trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đường kính thất phải (bt 16 ± 4mm) 

+ Đường kính thất trái (bt: tâm trương 46 ± 4 mm,tâm thu 30 ± 3 mm) 

+ Thể tích thất trái tâm trương ( 101 ± 17 ml) và tâm thu (37 ± 9 ml), thể tích tống máu 

thất trái. 

+ Phân số co rút cơ thất trái (%D: 34 ± 6) 

+ Phân số tống máu thất trái (EF: 63 ± 7 %) 

+ Tràn dịch màng tim: nếu khoảng trống siêu âm ở sau thất trái thời kỳ tâm thu, tâm 

trương. 

* Vị trí mặt cắt ngang van ĐMC và nhĩ trái 

Từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc thành trước lồng ngực, thành trước thất phải, 

buồng tống máu thất phải, thành trước ĐMC nối liền bằng vách liên thất, sự liên tục của van 

HL-ĐMC, buồng nhĩ trái, thành sau nhĩ trái. 

Chỉ quan sát được 2 trong 3 lá van sigma của ĐMC: lá vành phải và lá không vành. 

Vận động các van sigma ĐMC khi mở tạo thành ―hình hộp―. Mặt cắt này cho phép đo: 

+ Đường kính cuối tâm trương ĐMC (bt: 28 ± 3 mm) 

+ Biên độ mở van ĐMC 

+ Đường kính cuối tâm thu của nhĩ trái (bt: 31 ± 4 mm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

Siêu âm Doppler 

Hiệu ứng doppler được phát sinh khi sóng siêu âm với một tần số fi được phát ra 

gặp một cấu trúc đang chuyển động, dội trở lại với tần số fr, hiệu số fi và fr  là fd 

2fi  x V x cosθ 

fd = ------------------------- 

C 

V: vận tốc dòng máu theo cm/sec 

θ: góc hợp bởi chùm siêu âm tới fi  và chiều di chuyển của cấu  trúc. 

Trong tim mạch cấu trúc là dòng máu, đại diện là hồng cầu C: vận tốc của sóng siêu âm 
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trong mô sinh vật (1560 cm/sec). 

Mục đích của siêu âm doppler: khảo sát huyết động không xâm nhập 

a. Các dạng của siêu âm doppler: doppler xung, doppler liên tục, doppler màu (một dạng 

đặc biệt của doppler xung). 

* Doppler xung: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 1 tinh thể, 

do đó chùm siêu âm phát ra ngắt quãng để đầu dò nhận âm dội  sau 1 khoảng thời gian chậm 

chễ (time delay) mà độ dài ngắn phụ thuộc vào độ sâu cần thăm dò. 

* Doppler liên tục: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 2 tinh thể 

khác nhau của đầu dò, do đó không có hạn chế về tốc độ máu. 

* Doppler màu: là doppler xung mà vận tốc và chiều di chuyển của dòng máu được thể 

hiện bằng mầu sắc khác nhau với độ đậm nhạt khác nhau. Theo qui ước, khi dòng chảy 

hướng tới đầu dò ta có màu đỏ, và màu xanh khi dòng chảy đi xa đầu dò. 

b. Khảo sát các dòng chảy bình thường 

- Dòng chảy qua van HL: ghi tốt nhất ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm 

- Thời kỳ tâm trương: hai sóng dương, gồm sóng E (sóng đổ đầy đầu tâm trương của thất 

trái) và sóng A (sóng đổ đầy khi nhĩ trái co bóp) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van HL (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm thu) 

* Dòng chảy qua van ĐMC: thường ghi được ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm, hoặc mặt cắt 

cạnh ức phải, hoặc mặt cắt trên hóm ức là sóng tâm thu lên nhanh, xuống nhanh. Phổ dương 

hay âm tùy vị trí mặt cắt. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐMC (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm trương) 

* Dòng chảy qua van ba lá: thường ghi được mặt cắt 4 buồng từ mỏm, mặt cắt cạnh ức 

trái, mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn. Phổ của dòng van ba lá cùng dạng với phổ của dòng 

dòng van HL (phổ có dòng dương). Trong thời kỳ tâm thu có thể thấy dòng hở van BL (phổ 

có dòng âm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hở van BL (dòng phụt ngược ở thời kỳ tâm thu) 

+ Tăng áp ĐM phổi: chênh áp qua van thời kỳ tâm thu > 30 mmHg 

* Dòng chảy qua van ĐM phổi: thường ghi được ở mặt cắt cạnh ức trái. Thời kỳ tâm 

thu, phổ có dòng âm. Thời kỳ tâm trương có thể có phổ của hở van ĐM phổi (phổ có dòng 

dương). 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐM phổi (dòng phụt ngược ở thời 

kỳ tâm trương) 

VI. THEO DÕI 

- Ý thức, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2  trong quá trình làm siêu âm 

- Các thông số máy thở (nếu người bệnh đang thở máy). 
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03.42 DẪN LƯU DỊCH MÀNG TIM QUA ĐƯỜNG MARFAN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tràn dịch màng ngoài tim là một tình trạng bệnh lý khá thường gặp trên lâm sàng. Các 

nguyên nhân hay gặp gây tràn dịch màng ngoài tim nhiều là viêm màng ngoài tim không 

rõ nguyên nhân, tăng urê máu, hội chứng thận hư, viêm màng ngoài tim do ung thư hay 

u nhầy, suy tim ứ huyết, xơ gan, suy giáp, sau phẫu thuật tim và do thuốc. 

- Trong các trường hợp tràn dịch phức tạp, sau mổ hay tái phát dịch thì có thể chỉ định 

dẫn lưu màng tim 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ép tim 

- Tràn dịch màng tim > 20mm (trên siêu âm tim) 

- Tràn dịch nhiễm trùng ( tràn mủ màng tim), tràn dịch màng tim sau mổ 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- - Tràn dịch màng tim trong bóc tách động mạch chủ ngực 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 phụ mổ, 1 y tá dụng 

cụ và 1 y tá chạy ngoài. Kíp gây mê có 1 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

2. Phương tiện 

- Bộ dụng cụ trung phẫu 

- Chỉ, máy hút. Máy khử rung. 

- Kháng sinh. 

3. Người bệnh: chuẩn bị người bệnh theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: chuẩn bị hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

- Vô cảm: Bệnh nhân trong tư  thế nằm đầu cao, thở oxy và theo dõi liên tục các thông 

số : nhịp tim, điện tim, huyết áp, nhịp thở, độ bão hòa oxy máu động mạch trên 

monitoring. Đặt đường truyền tĩnh mạch. Tê tại chỗ hoặc gây mê 

- Đường rạch đường giữa sát dưới mũi ức (đường Marfan), không quá 10 cm. 

- Bóc tách tổ chức dưới da. Mũi ức có thể được cắt lấy đi hoặc kẹp kéo lên, tránh làm gãy 

vì có thể dẫn đến di chứng viêm sụn sườn kéo dài. 

- Tách sát mặt sau xương ức, Farabeuf luồn dưới xương ức, nâng xương này lên sẽ thấy 

màng tim nằm sau xương ức. 

- Dùng một kẹp cầm máu cặp vào màng tim tạo thành một nếp, cắt thùng màng tim bằng 

kéo, tách rộng lỗ thủng tới khoang màng tim, lúc này dịch màng tim sẽ trào ra. Trường 

hợp tràn máu hay tràn mủ màng tim, dùng ống hút hút hết mủ, giả mạc, fibrin trên bề 

mặt tim, mặt sau thất phải, thất trái. 
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- Đặt một ống dẫn lưu qua lỗ mở màng tim hướng về phía sau. Trường hợp cần thiết, đặt 

một ống thông nhỏ để truyền dịch nhỏ giọt rửa liên tục. 

- Đóng vết mổ các lớp. 

- Dẫn lưu màng tim phải được hút liên tục như dẫn lưu màng phổi nhưng với áp lực thấp 

– 15 đến – 20 cm nước. 

- Trường hợp tràn dịch màng tim có nguồn gốc ác tính, nên mở cửa sổ màng tim – màng 

bụng để dịch màng tim xuống màng bụng và được màng bụng hấp thu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi lượng dịch chảy ra hàng ngày 

- Nếu mủ màng tim: khi toàn trạng khá lên, cân nhắc chỉ định cắt bỏ màng tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Thùng tim: mở xương ức, khâu vết thương tim 

- Tổn thương động mạch vú trong: khâu cầm máu 

- Tràn khí màng phổi: dẫn lưu khí màng phổi       
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03.51. ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hồi sinh tim phổi nâng cao bao gồm hồi sinh tim phổi cơ bản (ép tim hiệu quả, sốc điện 

đúng chỉ định sớm), đặt đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc như adrenalin, thuốc chống 

loạn nhịp tim (lidocain, amiodaron, magnesulphat), hô hấp nâng cao qua mặt nạ thanh 

quản, qua nội khí quản... hỗ trợ Người bệnhđể duy trì được tưới máu não, tưới máu 

vành, sớm thiết lập và duy trì được tuần hoàn tự nhiên, tránh di chứng thần kinh nặng 

nề. 

- Trước đây, hồi sinh tim phổi cơ bản (HSTPCB) thường bị gián đoạn để đặt nội khí quản, 

để đặt đường truyền tĩnh mạch... Từ năm 2010, hiệp hội tim mạch Mỹ khuyến cáo không 

nên gián đoạn HSTPCB vì bất cứ lý do gì, ngay cả sốc điện cũng nên được thực hiện 

sau 2 phút HSTPCB. Theo một số nghiên cứu: hầu hết các trường hợp HSTPCB trước 

và trong bệnh viện đều không phù hợp vì thời gian gián đoạn ép tim quá nhiều, ép tim 

quá nông hoặc quá chậm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, dựa vào 3 dấu hiệu: mất ý thức đột ngột, 

ngừng thở và mất mạch cảnh. 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Nằm ngửa trên nền cứng 

- Monitor theo dõi 

- Hút đàm dãi 

- Gọi người hỗ trợ 

2. Chuẩn bị kíp cấp cứu NTH 

- 1 bác sĩ có kinh nghiệm chỉ huy chung 

- 2 bác sĩ thực hành 

- 3 điều dưỡng: 1 Phương tiện, dụng cụ, 1 thực hiện y lệnh, 1 chạy ngoài 

3. Phương tiện, dụng cụ 

- Tủ cấp cứu NTH lưu động có đầy đủ trang bị cần thiết 

- Máy sốc điện: Monophasic hoặc Biphasic để chế độ monitor theo dõi 

- Thuốc thiết yếu: Adrenaline, Amiodarone, Magne sulfate, Lidocaine 

- Monitor theo dõi 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Các bước làm ngay 

- Ép tim ngoài lồng ngực 100 lần/phút 

- Bóp bóng qua mask  oxy liều cao 6-8 l/ph 

- Tốc độ 30 lần ép tim/ 2 lần bóp bóng 

2. Đánh giá khả năng sốc điện 
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2.1 Không có chỉ định sốc điện: Vô tâm thu hoặc vô mạch 

- - Adrenaline 1mg tĩnh mạch mỗi 3 đến 5 phút 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc đặt nội khí quản 

2.2 Có chỉ định sốc điện: Rung thất, nhịp nhanh thất 

- Sốc điện (Monophasi c: 360 J, BiPhasic:150-200 J) 

- Ép tim ngoài lồng ngực trong vòng 2 phút, trước khi đánh giá lại nhịp tim 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch: Natriclorua 0,9% 

- Adrenaline 1 mg tĩnh mạch mỗi 3 – 5 phút trước khi sốc điện lần 3 

- Nếu nhịp nhanh thất hoặc rung thất bền bỉ, trước khi sốc lần 3: Amiodarone 

(Cordarone) 300 mg tĩnh mạch chậm trong 20 ml Natrclorua 0,9%, có thể nhắc lại liều 

150 mg. Hoặc Lidocain (1-1,5 mg/kg với liều đầu tiên, sau đó 0,5 mg- 0,75 mg/kg TM, 

tối đa là 3 liều hay đã đạt tới tổng liều 3 mg/kg). 

- Magnesulphat 2 g tiêm tĩnh mạch nếu xoắn đỉnh 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc nội khí quản 

3. Tìm và xử trí nguyên nhân 

- Tràn khí màng phổi dưới áp lực: Mở màng phổi 

- Mất thể tích: Truyền dịch nhiều 

- Hạ nhiệt độ: Sưởi ấm và tiếp tục hồi sức 

- Tắc động mạch phổi cấp: Tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối 

- Nhồi máu cơ tim: Tái tưới máu mạch vành 

- Ngộ độc: Thuốc kháng độc 

4. Một số điểm lưu ý trong khi tiến hành HSTP 

- Ép tim mạnh và nhanh ( 100 lần/phút) 

- Bảo đảm lồng ngực nở lại hoàn toàn giữa các lần ép tim 

- Giảm thiểu tới mức tối đa việc gián đoạn ép tim ngoài lồng ngực 

- Một ―chu kỳ‖ hồi sinh tim phổi cơ bản bao gồm: 30 lần ép tim sau đó 2 lần thông khí 

. 5 chu kỳ hồi sinh tim phổi   2 phút 

- Tránh tăng thông khí khi tiến hành cấp cứu, bóp bóng 6-8 lần/phút 

- Xác định đúng vị trí và cố định tốt mặt nạ thanh quản hoặc ống nội khí quản 

- Thay đổi người ép tim 2 phút/lần cùng lúc khi tiến hành kiểm tra lại mạch 

- Tìm kiếm và xử trí các yếu tố có thể điều trị được tham gia gây ngừng tuần hoàn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. American Heart Association. 2010 AHA Guideline for CPR and ECC. Circulation. 

2010;122(18 Suppl 3):S640. 
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03.60 DẪN LƯU ÁP XE THỰC QUẢN, TRUNG THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Áp-xe trung thất (AXTT) là một thể nhiễm trùng nặng, hậu quả của thủng thực quản do 

tai biến nuốt phải dị vật, sau soi thực quản hay bệnh lý vùng hầu họng như: do bệnh lý 

răng miệng (nhổ răng, viêm tấy sàn miệng lan tỏa), do ung thư vùng hầu họng - thực 

quản nhưng phát hiện muộn do người bệnh đến bệnh viện muộn gây thủng làm viêm 

lan tỏa vào trung thất, hoặc sau phẫu thuật vùng ngực như mổ tim mở gây viêm xương 

ức lan tỏa vào vùng trung thất. Ðặc biệt ở Việt Nam nguyên nhân chính sau thủng thực 

quản do dị vật như hóc xương, nuốt phải răng giả hay các vật sắc nhọn... trong đó đặc 

biệt nguyên nhân do hóc xương gặp rất phổ biến, nhất là xương gà vịt. Xương của các 

loại gia cầm rất cứng và sắc nên rất dễ dàng gây thủng thực quản khi mắc vào. 

- Mặc dù có những tiến bộ về chẩn đoán, điều trị phẫu thuật, thuốc kháng sinh... nhưng 

AXTT gây tỷ lệ tử vong còn rất cao. Trên thế giới, tỷ lệ tử vong từ 30% đến 40%. Ở 

Việt Nam, tỷ lệ tử vong do AXTT trước đây đến 60%, hiện nay có giảm xuống đáng kể 

nhưng vẫn ở mức là 16%. Nguyên nhân tử vong do biến chứng chảy máu hoặc ổ mủ vỡ 

vào quai động mạch chủ ở phần ngực, gây nhiễm trùng nhiễm độc nặng mủ lan tỏa trong 

trung thất, hay vỡ vào màng tim, phổi và màng phổi... rất khó dẫn lưu và làm sạch hết 

dịch mủ. AXTT có thể phòng tránh được nếu người bệnh đến khám sớm ngay từ lúc 

xảy ra các tai biến. 

I. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định tuyệt đối cho những trường hợp áp xe trung thất 

- Nhiễm trùng trung thất sau mổ tim 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 

- 01 Phẫu thuật viên  

- 02 phẫu thuật viên phụ 

- 01 bác sỹ gây mê 

- Kíp dụng cụ viên, chạy ngoài, phụ mê: 03 điều dưỡng 

2. Phương tiện: 

- Bộ dụng cụ đại phẫu, van kéo xương ức, van thực quản, chỉ khâu, máy cắt nối… 

3. Người bệnh: 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Kháng sinh dự phòng 
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4. Hồ sơ bệnh án: theo quy định 

- Dự kiến thời gian phẫu thuật: 120 phút 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Đường rạch da chữ J bờ trước cơ ức đòn chũm trá 

- Cắt cơ vai móng, thắt và cắt TM giáp dưới, đi qua khe giữa thuỳ trái tuyến giáp ở trong 

và bó mạch cảnh ở ngoài để phẫu tích vào bờ trái của thực quản. 

- Dùng tampon để tách dọc theo mặt trước thực quản xuống trung thất trên, hoàn toàn 

dùng ngón tay và tampon để phẫu tích. 

- Mở thông dạ dày để nuôi ăn 

- Dẫn lưu màng phổi một bên hoặc hai bên khi áp xe gây tràn dịch màng phổi 

- Trong trường hợp áp xe trung thất dưới không thể dẫn lưu được qua đường cổ, ta phải 

mở ngực để dẫn lưu ổ áp xe. 

V. THEO DÕI 

- Theo dõi tình trạng chung: mạch, huyết áp, viêm phổi 

- Truyền dịch: tính đủ năng lượng, lượng dịch vào cho từng người bệnh cụ thể. . Kháng 

sinh: sử dụng kháng sinh dự phòng hoặc sử dụng kháng sinh điều trị khi có chỉ định, 

tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể. 

- Cho người bệnh ăn lại khi có trung tiện. 

VI. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: thường trong 48h đầu hoặc những ngày tiếp theo. Chảy máu đỏ tươi, số 

lượng nhiều qua dẫn lưu, toàn trạng thay đổi (nhợt, lo âu, mạch nhanh, huyết áp tụt) cần 

mổ kiểm tra lại, cầm máu. 

- Theo dõi áp xe tồn dư, tình trạng bục miệng nối, nhiễm trùng vết mổ để có chỉ định can 

thiệp kịp thờ 
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03.77. ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN 

 
 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây mê nội khí quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt nội khí quản với mục đích 

kiểm soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật và hồi sức sau phẫu thuật.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Gây mê nội khí quản để phẫu thuật cho các bệnh nhân có nguy cơ cao bị viêm phổi do 

thở máy (VAP), đặc biệt các bệnh nhân phải thở máy kéo dài sau mổ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI 

- Người bệnh không đồng ý 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

- Không thành thạo kĩ thuật 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện: 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Đèn soi thanh quản, ống nội khí quản các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul 

miệng hầu, kìm Magill, mandrin mềm. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản khó: ống Cook, mask thanh quản (laryngeal 

mask), ống soi phế quản mềm, bộ mở khí quản, kìm mở miệng... 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt ống nội khí quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 



 

566 

 

- Hồ sơ bệnh án 

- Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung: 

- Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

- Tiền mê (nếu cần) 

- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê 

bốc hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt ống nội khí quản: người bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (trong đa số các 

trường hợp). 

- Có hai kỹ thuật đặt ống nội khí quản: đường miệng và đường mũi. Kĩ thuật đặt nội khí 

quản đường miệng: 

- Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

- Tiến hành khởi mê nhanh và làm thủ thuật Sellick trong trường hợp dạ dày đầy (ấn sụn 

nhẫn 20-30 kg ngay khi người bệnh mất tri giác tới khi đặt ống nội khí quản xong). 

- Luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi bóng của ống nội khí 

quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. 

- Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

- Bơm bóng nội khí quản. 

- Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định ống bằng băng dính. 

- Đặt canul vào miệng để tránh cắn ống (nếu cần). 

- Chọn bên mũi thông và nhỏ thuốc co mạch cuốn mũi (naphazolin, otrivine...). 

- Chọn cỡ ống nội khí quản nhỏ hơn so với đường miệng. Luồn ống nội khí quản đã được 

bôi trơn bằng mỡ lidocain qua lỗ mũi 

- Mở miệng, đưa đèn soi thanh quản vào bên phải miệng, gạt lưỡi sang bên trái, đẩy đèn 

sâu, phối hợp với tay phải đè sụn giáp nhẫn tìm nắp thanh môn và lỗ thanh môn. 

- Trường hợp thuận lợi: luồn ống nội khí quản nhẹ nhàng qua lỗ thanh môn, dừng lại khi 

bóng của ống nội khí quản đi qua dây thanh âm 2-3 cm. Dùng kìm Magill  

- hướng đầu ống nội khí quản vào đúng lỗ thanh môn; người phụ đẩy ống nội khí quản 

từ bên ngoài trong trường hợp khó. 
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- Rút đèn soi thanh quản nhẹ nhàng. 

- Bơm bóng nội khí quản. 

- Kiểm tra vị trí đúng của ống nội khí quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định ống bằng băng dính. 

- Trong trường hợp đặt nội khí quản khó: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

- Duy trì mê: 

- Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn 

cơ (nếu cần). 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI.  THEO DÕI 

- Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nước mắt 

(PRST); MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng ống nội khí quản sai vị trí, gập, tắc. 

- Tiêu chuẩn rút ống nội khí quản - Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu có). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường.  

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở  

- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 

 2. Rối loạn huyết động 

- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp)  

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

 3. Tai biến do đặt nội khí quản 

- Không đặt được ống nội khí quản 

- Xử lý theo qui trình đặt ống nội khí quản khó hoặc chuyển phương pháp vô cảm khác. 

- Đặt nhầm vào dạ dày 

- Nghe phổi không có rì rào phế nang, không đo được EtCO2. 

- Đặt lại ống nội khí quản. 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc 

giãn phế quản và corticoid. 
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- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

- Chấn thương khi đặt ống 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tụt, ống nội khí quản bị đẩy sâu vào một phổi, tụt hoặc hở hệ thống hô hấp, hết 

nguồn oxy, soda hết tác dụng dẫn tới thiếu oxy và ưu thán. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

5. Biến chứng sau rút ống nội khí quản 

- Suy hô hấp sau khi rút ống nội khí quản do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Hẹp thanh - khí quản 

- Xử trí triệu chứng và theo nguyên nhân 
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03.79. CHỌC HÚT DẪN LƯU DỊCH MÀNG PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chọc hút khí màng phổi là 1 kỹ thuật cấp cứu, thường thực hiện ở các khoa cấp cứu để 

xử trí ban đầu các Người bệnh bị tràn khí màng phổi 

- Là kỹ thuật quan trọng nhưng không phải khó thực hiện, là yêu cầu bắt buộc phải nắm 

rõ đối với các bác sĩ cấp cứu 

Mốc giải phẫu: vị trí các khoang liên sườn 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Tràn khí màng phổi tự nhiên tiên phát 

 Tràn khí màng phổi áp lực 
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      Tràn khí màng phổi phải Tràn khí màng phổi áp lực 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

 Tràn khí màng phổi thứ phát (thường mở dẫn lưu màng phổi) 

 Tràn khí màng phổi do chấn thương không tăng áp lực 

 Chú ý khi có: những bất thường như giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu (cân nhắc lợi 

ích và nguy cơ). Nhiễm trùng da tại vị trí dự định chọc hút khí, (nên chọn vị trí da 

không bị nhiễm trùng) 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người làm thủ thuật 

- Bác sĩ: 01 người, được đào tạo và nắm vững kỹ thuật chọ hút khí màng phổi 

- Điều dưỡng: 02, được đào tạo về phụ giúp bác sĩ chọc hút khí màng phổi 

2. Dụng cụ 

- Dung dịch sát trùng da: cồn, iod 

- Dụng cụ gây tê tại chổ: Lidocain 2%, kim 25G, xylanh 5ml 

- Găng, mũ, áo, khẩu trang vô trùng 

- Toan vô trùng 

- Dụng cụ theo dõi SpO2 

- Kim chọc hút khí màng phổi, thường dùng loại 16-18G hoặc lơn hơn nếu cần, không 

nên dùng các loại kim có mũi vát quá nhọn dễ gây thủng và vỡ các bóng khí ở nhu mô 

phổi (tốt nhất dùng catheter chọc màng phổi chuyên biệt) 

- Dây dẫn gắn với khóa chạc 3 

- Bơm tiêm hút khí loại 50-100ml hoặc máy hút các bình dẫn lưu 

- Bộ mở màng phổi, nếu khi cần sẽ mở dẫn lưu màng phổi 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho về kỹ thuật để NGƯỜI BỆNH yên tâm, hợp tác 

- Đo các chức năng sống (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, SpO2) 

- Kiểm tra phim XQ phổi, xác định chính xác bên bị tràn khí 

4. Hồ sơ bệnh án 

-  Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, giấy cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật của Người bệnh, 

gia đình Người bệnh, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

- Kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, giấy cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật của Người bệnh, 

gia đình Người bệnh, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

2. Kiểm tra Người bệnh 

-  Đánh giá lại các chức năng sống của Người bệnh có an toàn cho thực hiện thủ thuật. 
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3. Thực hiện kỹ thuật 

- Người bệnh ngồi tựa lưng vào ghế tựa hoặc nằm tư thế Fowler 

- Khám và xác định vị trí tràn khí màng phổi, đối chiếu với phim XQ 

- Sát trùng vị trí chọc 

- Gây tê tại vị trí chọc ở chổ giao nhau giữa khoang liên sườn II (hay III) và đường giữa 

xương đòn, hoặc khoang liên sườn IV (hay V) đường nách giữa. 

- Lắp kim vào xyranh 5ml, đâm kim thẳng góc với mặt da ngay bờ trên xương sườn dưới 

(để tránh bó mạch thần kinh liên sườn) 

- Vừa đâm kim vừa hút chân không đến khi vào đến khoang màng phổi (lực hút trên 

xyranh giảm đột ngột, Người bệnh ho do bị kích thích màng phổi), rút nòng trong, tiếp 

tục luồn vỏ ngoài vào 

- Lắp chuôi catheter vào dây dẫn có gắn khóa chạc 3 hoặc ống cao su có kẹp kìm Kocher 

thay cho van 

- Hút khí bằng bơm tiêm cho đến khi hút không ra gì (ngưng hút khi gặp kháng lực, 

Người bệnh ho). Đóng chạc 3 và cố định catheter 

- Theo dõi Người bệnh 6-8 giờ, chụp lai phim XQ phổi, nếu hết khí, Người bệnh hết khó 

thở có thể cho về nhà theo dõi. 

- Nếu hút không hết khí, lắp vào máy hút liên tục 

VI. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu và đau do chọc vào bó mạch thần kinh liên sườn 

- Nhiễm trùng: do thủ thuật thiếu vô trùng 

- Tràn khí dưới da 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Vũ Văn Đính. Chuyên môn kỹ thuật hồi sức cấp cứu 

2. Shahriar Zehtabchi, (2007). Management of Emergency department patiens with 

primary spontaneous pneumothrax. Annals of Emergency Medicine. 

3. Shoaib Faruqi, (2004). Role of simple needle aspiration in the 

management of pneumothorax. 

 

  



 

572 

 

03.82. THỞ MÁY KHÔNG XÂM NHẬP (CPAP, BIPAP) 

 

A. THỞ CPAP 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

- CPAP (continuous positive airway pressure - CAP) là phương thức thở tự nhiên duy trì 

1 áp lực đường thở dương liên tục ở cả thì hít vào và thở ra. 

- Trong thở CPAP tần số thở, thời gian thở vào, thở ra do người bệnh quyết định. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Giảm oxy máu sau phẫu thuật tim không đáp ứng với oxy mũi lưu lượng cao 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tĩnh có 

+ Khó thở trung bình đến nặng, có sử dụng cơ hô hấp phụ và có di động bụng nghịch 

thường. 

+ Toan hô hấp vừa đến nặng (pH < 7,3-7,35) và  ưu  thán  (tăng PaCO2  45-60 mmHg). 

+ Thở > 25 lần/phút. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn ý thức không hợp tác 

- Ngừng thở, liệt cơ hô hấp 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng, 

- Huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim không ổn định. 

- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt. 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Không hợp  tác với thở không xâm nhập, 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở; ho khạc kém. 

- Nhịp thở > 40 lần/phút 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện  

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

-  dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 
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- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu 

- 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện hợp 

pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

- Tư thế người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 – 45 độ (nếu không có tụt huyết áp), 

nằm đầu bằng nếu tụt huyết áp. 

- Thở máy tại giường bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được 

không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- CPAP 5 cmH2O 

Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người 

bệnh. 

Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

Điều chỉnh thông số máy thở 

- Tăng dần mức CPAP ban đầu mỗi 1 cmH2O sao cho NGƯỜI BỆNH dễ chịu nhất 

- Có thể tăng mức CPAP tối đa 10 cmH2O 

- Tìm CPAP tối ưu với FiO2 < 50% mà SpO2  > 92%, huyết áp ổn định 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người 

bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 



 

574 

 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu ki có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tụt huyết áp. 

- Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi) 

- Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

- Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

- Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

B. THỞ BiPAP 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

- BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure ventilaton - BiPAP) là phương thức thông 

khí hỗ trợ 2 mức áp lực dương. Có thể thông khí xâm nhập hoặc không xâm nhập. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sau phẫu thuật tim phổi 

- Sau gây mê phẫu thuật 

- Mức độ nhẹ của đợt cấp COPD, tổn thương phổi cấp, phù phổi cấp 

- Suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nhẹ và trung bình 

- Suy tim 

- Hội chứng ngừng thở khi ngủ 

- Sau rút nội khí quản có phù nề và hẹp nhẹ thanh quản 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở , ngừng tim 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng, 

- huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim . 

- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt. 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Người bệnh không hợp tác với thở không xâm nhập 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở, ho khạc kém. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 
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- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

- Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí và máy hút áp lực âm liên tục 

Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện hợp 

pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

- Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1 Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- IPAP 8-12 cmH2O 

- EPAP 0-5 cmH2O 

- Áp lực hỗ trợ (PS) = IPAP-EPAP 

- Áp lực chênh lệch giữa IPAP và EPAP nên duy trì khoảng 5cmH2O, BiPAP thường bắt 

đầu IPAP/EPAP là 8/3 hoặc 10/5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 
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- Giải thích cho Người bệnh hiểu và hợp tác, sau đó úp mặt nạ mũi hoặc mieng-mũi cho 

người bệnh , tay Người thực hiện giữ mặt nạ sao cho vừa khít, kiểm tra hướng dẫn người 

bệnh thở theo máy , khi người bệnh thở theo máy , hợp tác tốt thì mới dùng dây cố định 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở: 

- PaO2 giảm 

+  Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

+  Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng IPAP đến 20cmH2O và EPAP 

tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaO2 tăng: Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2 > 92% 

- PaCO2 tăng (pH <7,3): Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có  thể tăng IPAP đến 

20cmH2O và EPAP tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaCO2 giảm (pH>7,45): Giảm IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 - 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1- 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tụt huyết áp 

- Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

- Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

- Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm. 

- Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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03.83. HỖ TRỢ HÔ HẤP XÂM NHẬP QUA NỘI KHÍ QUẢN 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

- Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản là phương thức thông khí trong đó người bệnh 

thở máy qua ống nội khí quản với thể tích lưu thông và tần số thở được đặt trước. 

Phương thức này kiểm soát được thông khí phút của người bệnh nhưng áp lực đường 

thở sẽ thay đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, cần phải 

cho người bệnh thở theo máy hoàn toàn do đó phần lớn các trường hợp phải sử dụng 

thuốc an thần và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, cơn hen phế quản cấp nặng 

và nguy kịch. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức hỗ trợ/điều khiển. 

- Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện: 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh: 

- Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 

hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của  Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 
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- Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

- Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

+ 8 – 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh lý 

gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

+ Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- - FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người 

bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

3.4.1. Điều chỉnh Vt, tần số: 

- Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

- PaCO2  thấp: giảm Vt hoặc giảm tần số máy thở. 

- PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O), hoặc tăng 

tần số máy thở. 

3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

- SpO2, PaO2 thấp: tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2  đã tới 0,6). 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm 

dần PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người 

bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 
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- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( 

cửa sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu 

thì rút ống nội khí quản. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về 

múc thấp nhất mà vẫn duy trì được PaO2>60 mmHg 

Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

- Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

- Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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03.95. KHÍ QUẢN MỘT THÌ CẤP CỨU NGẠT THỞ 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

1. Định nghĩa: Mở khí quản là một thủ thuật mở một đường thở qua khí quản, thay vì 

không khí từ ngoài phổi qua đường hô hấp trên vào phổi thì không khí vào phổi qua lỗ 

mở khí quản. 

Mở khí quản một thì qua da đã được áp dụng rộng rãi trong các khoa hồi sức và trung tâm 

chấn thương. Tuy nhiên, tất cả các kỹ thuật kinh điển để mở khí quản qua da đều có các 

biến chứng làm tổn thương thành sau khí quản do đè ép trong quá trình đưa dụng cụ nong. 

Ciaglia Blue Dolphin (CBD) là một cải tiến cho mở khí quản qua da với bóng nong nhằm 

tránh các biến chứng đè ép thành sau khí quản 

2. Mục đích 

 Khai thông đường thở, làm giảm khoảng chết giải phẫu (50%) 

 Tạo điều kiện chăm sóc dễ dàng, tăng hiệu quả hút đàm 

 Tránh các biến chứng của kỹ thuật mỡ khí quản qua da kinh điển 

II. CHỈ ĐỊNH tương tự như các chỉ định mở khí quản cấp cứu khác 

 Tắc nghẽn đường hô  hấp trên. Trong các trường hợp tắc nghẽn  đường hô hấp trên 

do khối u, phẫu thuật mở khí quản là biện pháp thích hợp hơn. 

 Cần phải thở máy dài ngày 

 Khả năng cần phải hút đàm nhiều lần ở Người bệnh suy kiệt 

 Để điều trị các trường hợp tắc nghẽn đường thở khi ngủ mà không đáp ứng hoặc không 

dung nạp với thở CAP. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (tương đối) 

 Rối loạn đông máu nặng ( INR > 1.5, tiểu cầu máu < 50 G/l) chưa được điều chỉnh, đang 

có viêm tấy mô mềm vùng cổ 

 Khó xác định giải phẫu vùng cổ hoặc có tiền sử xạ trị vùng cổ 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện : 01 bác sĩ thực hiện thủ thuật, 01 người phụ là bác sĩ chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu, cao học hoặc nội trú. 01 điều dưỡng đã được đào tạo. 

2. Phương tiện, dụng cụ 

2.1. Vật tư tiêu hao 
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Ống mở khí quản (canuyn) : hệ thống Ciaglia Blue Dolphin 

Vật tư tiêu hao Đơn vị Số lượng 

 Hệ thống Ciagkia blue Dolphin cái 01 

 Ống nội khí quản cái 01 

 ống thông hút đàm vô khuẩn cái 03 

 Găng vô trùng đôi 6 

 Găng khám đôi 10 

 Kim lấy thuốc Cái 5 

 Lưỡi dao mổ cái 01 

 Bơm tiêm 5ml Cái 5 

 Bơm tiêm 10ml Cái 5 

 Dây truyền Cái 2 

 Gạc N2 Gói 5 

 Iodine 10% ( lọ 90 ml) Lọ 1 

 Thuốc giảm đau fentanyl 0,1mg Lọ 2 

 Xylocain 2% ( loại 2ml) Lọ 03 

 Natriclorua 0,9%  ( loại chai 500 ml) Chai 2 

 Adrenalin 1mg ống 01 

 Hesteril 6% hoặc tetraspan 6% chai 01 

 Midazolam 5mg ống 2 

 Anepol 200mg ống 01 

 Mũ phẫu thuật Cái 4 

 Khẩu trang phẫu thuật Cái 4 

2.2. Dụng cụ cấp cứu   

- Bóng ambu 

- Bộ đặt ống nội khí quản 

2.3. Các chi phí khác 

 Panh có mấu, không mấu 



 

582 

 

 Kéo thẳng 

 Kéo cong 

 Kẹp phẫu tích không mấu 

 Kẹp phẫu tích có mấu 

 Kẹp cầm máu 

 Kẹp răng chuột 

 Kẹp banh Laborde 

 Sông  lòng máng 

 Banh Farabeuf 

 Kim cong 

 Chỉ khâu không tiêu 

 Hộp bông còn 

 Bát kền to 

 ống cắm panh inox 

 Săng lỗ vô trùng kích thước 60 x 80 cm 

 Áo mổ 

 Dung dịch Anois rửa tay nhanh 

 Xà phòng rửa tay 

 Cồn trắng 90
0

 

 Băng dính y tế 

 Bóng ambu 

 Máy hút đàm 

3. Người bệnh 

 Giải thích cho Người bệnh (nếu tỉnh) hoặc người nhà Người bệnh lợi ích và nguy cơ của 

thủ thuật, cho Người bệnh hoặc người nhà Người bệnh kí cam kết thủ thuật 

 Kiểm tra lại các chống chỉ định 

 Người bệnh nhịn ăn trước 3h 

 Hút sạch đàm, dãi họng miệng 

 Hút hết dịch dạ dày. 

 Mắc máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2. 

 Điều chỉnh máy thở, giảm PEEP. Thở máy qua ống NKQ với FiO2 100% trong thời gian 

MKQ 

 Người bệnh nằm đầu bằng và kê gối cứng để ưỡn cổ để bộc lộ khí quản 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Ghi chỉ định, có dán cam kết thủ thuật của Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp 
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 Ghi chép đầy đủ thông tin cách tiến hành thủ thuật, diễn biến và biến chứng (nếu có). 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ thuật 

2. Kiểm tra lại Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không 

3. Thực hiện kỹ thuật 

• Thành lập kíp: để quá trình làm thủ thuật đạt hiệu quả cao và an toàn nhất cho Người 

bệnh. 

 Các chuyên gia về hô hấp sẵn sàng nội soi phế quản và đảm bảo an toàn về mặt hô hấp. 

Các thủ thuật viên có thể quan sát đoạn dưới của khí quản một cách dễ dàng trong suốt 

quá trình làm thủ thuật nếu được thực hiện với sự hỗ trợ của nội soi phế quản có video. 

 Các điều dưỡng tham gia tiêm thuốc mê liên tục trong suốt quá trình thủ thuật. Một chuyên 

gia về thở máy tham gia điều chỉnh thông số máy thở trong khi tiến hành mở khí quản. 

 Phẫu thuật viên vừa thực hiện thủ thuật vừa trao đổi với các thành viên khác trong nhóm 

để có sự phối hợp làm việc. 

• Gây mê và sát khuẩn cho Người bệnh 

 Tăng FiO2 lên 100%, theo dõi huyết áp mỗi 3 -5 phút; ngoài ra cần phải theo dõi liên tục 

nhịp tim, độ bão hòa oxy, áp lực đường thở 

 Gây mê cho Người bệnh, propofol thường được dùng nhất. Có thể an thần sâu, giãn cơ để 

giảm ho cho Người bệnh. 

 Phải kê một gói gỗ cứng dưới vai Người bệnh để cổ được ngửa ra. Sát khuẩn cổ bằng 

dung dịch chlorhexidine và trải ga phẫu thuật rộng để bảo vệ toàn bộ phẫu trường. 

 Phẫu thuật viên rửa tay, đội mũ, khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mặc áo, găng vô khuẩn. 

• Tiến hành kỹ thuật 

 Phẫu thuật viên xác định vị trí rạch da bằng cách sờ ở giữa sụn giáp và sụn nhẫn và trên 

hõm ức. Thông thường, một đường rạch da dài bằng 1 nửa chiều dài sụn nhẫn tới hõm ức 

được tiến hành ở vị trí giữa sụn thứ nhất và thứ hai hoặc sụn thứ hai với sụn thứ 3. 

 Sau khi gây tê bằng lidocain, từ từ nâng kim tạo mới khí quản một góc 90 độ. Mũi kim 

gây tê và bơm tiêm hút chân không trong tay từ từ trong khi Người bệnh hít vào. Khi kim 

vào đến khí quản sẽ thấy hình ảnh bọt khí trong bơm tiêm. 

 Rạch da và tổ chức dưới da theo chiều ngang hoặc chiều dọc khí quản bằng một đường 

dài 1,5 – 2 cm. 

 Cắt sụn khí quản bằng một kẹp Kelly nhỏ, cong 

 Chuyên gia nội soi phế quản nhẹ nhàng rút ống nội khí quản cho đến khi đầu ống nằm 

ngay dưới dây thanh âm và có thể nhìn thất được ống này. Dùng kẹp Kelly để xác định 

chính xác vị trí giữa các vòng sụn tương ứng 

 Quan sát bằng nội soi phế quản, luồn hệ thống Ciaglia blue Dolphin   có catheter dẫn 

đường với bóng nong qua lỗ mở khí quản giữa hai vòng sụn vào khí quản.. 

 Dây dẫn của catheter nàu đưa đến tận carina, rút catheter ra khỏi dây dẫn. 



 

584 

 

 Bơm bóng để nong rộng khí quản  và sau đó rút ra. 

 Tiếp theo, qua dây dẫn luồn banh này vào trong khí quản. Rút banh ra. 

 Đưa canula vào trong banh và có dây dẫn. Mở khí quản qua da được hoàn thành và dễ 

dàng luồn canula và khí quản. 

 

Hình ảnh minh họa mở khí quản theo phương pháp Ciaglia có nội soi 

 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật. 

2. Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật 

 Hút đàm: Số lần hút phụ thuộc vào lượng dịch tiết khí phế quản. Có thể làm sạch và loãng 

đàm bằng cách nhỏ dung dịch NaHCO3 1,4% hoặc NaCl 0,0% vào khí quản qua NKQ 

hoặc MKQ. Mỗi lần nhỏ 3-5 ml. 

 Thay băng: phụ thuộc vào mức độ chảy máu và dịch tiết, đảm bảo băng tại chỗ luôn khô sạch. 

 Thay ống MKQ: tối thiểu sau 48 giờ với thay ống lần đầu (thời gian tối thiểu tạo đường 

hầm ổn định sau MKQ), khi ống MKQ có dấu hiệu bán tắc hay bị tắc. 

 Chăm sóc bóng chèn (cuff): đo áp lực cuff 3 lần / ngày duy trì áp lực bóng mức 30 cmH2O. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Trong khi mở khí quản 
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 Chảy máu: do đám rối tĩnh mạch giáp hoặc giáp. Xử trí: băng ép, khâu cầm máu. 

 Ngừng tim: do tắc mạch, loạn nhịp tim, đặt sai vị trí ống MKQ gây tràn khí màng phổi, 

tràn khí trung thất không phát hiện kịp thời. Xử trí: rút canul, đặt lại nội khí quản, mở 

màng phổi hút dẫn lưu khí. 

 Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất. Xử trí: mở màng phổi, hút dẫn lưu khí 

 Rạch thủng thực quản, tổn thương thần kinh quặt ngược 

 Đặt sai vị trí ống MKQ. Xử trí: rút ống mở khí quản ngay, bóp bóng ambu, đặt lại ống mở 

khí quản có thể dùng dây dẫn đường. Nếu khó khăn thì phải đặt lại ống nội khí quản để 

đảm bảo an toàn. 

2. Trong thời gian lưu ống 

 Chảy máu, tràn khí dưới da , tuột ống, nhiễm khuẩn, tắc ống, ứ đọng đàm ở sâu, xẹp phổi. 

 Trường hợp lưu ống MKQ lâu ngày có thể gây rối loạn chức năng nuốt. 

 Rối loạn đóng mở thanh môn trong chu kỳ hô hấp trong trường hợp lưu ống NKQ lâu. 

 Hẹp khí quản, rò khí quản - thực quản. 

3. Sau khi rút ống 

 Phù nề thanh quản và thanh môn. Rò khí ở lỗ mở khí quản. 

 Vết mở khí quản lâu liền hoặc sẹo liền xấu. Khó thở do hẹp khí quản. 
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03.107. THỦ THUẬT HEIMLICH (LẤY DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ) CHO NGƯỜI LỚN 

VÀ TRẺ EM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khai thông đường thở là một kỹ thuật cấp cứu rất quan trong đối với các người thực 

hiện cấp cứu nhằm đảm bảo ô xy và thông khí đầy đủ cho Người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tắc nghẽn đường thở do tụt lưỡi 

- Tắc nghẽn đường thở do dịch tiết 

- Tắc nghẽn đường thở do di vật 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định 

- Lưu ý: nếu nghi có chấn thương cột sống cổ thì phải cố định cột sống cổ trước khi tiến 

hành bất kể kỹ thuật nào làm thay đổi tư thế cổ Người bệnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật. 

2. Phương tiện: Forcep lấy dị vật, canuyn hầu miệng, canuyn hầu mũi, sonde hút đàm và 

máy hút đàm 

3. Người bệnh: nếu Người bệnh tỉnh cần giải thích rõ thủ thuật 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh trong trường hợp cần thiết 

yêu cầu gia đình Người bệnh ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật, phiếu ghi chép theo 

dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và cam kết đồng ý thực hiện thủ 

thuật. 

2. Kiểm tra người bệnh: Kiểm tra lại các chức năng sống của Người bệnh trước khi tiến 

hành thủ thuật 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Kỹ thuật ngửa đầu/nâng cằm: Người bệnh nằm ngửa. Bước 1: Người thực hiện đứng một 

bên của Người bệnh 

Bước 2: Một tay đặt dưới cằm và nâng cằm lên trên, tay còn lại đặt trên trán, ép xuống dưới 

và về phía thân 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 
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Kỹ thuật ấn giữ hàm 

Bước 1: Người thực hiện đứng phía đầu Người bệnh 

Bước 2: Ngón tay trỏ và ngón giữa của hai tay móc vào góc hàm, ngón cái tì vào cằm. Dùng 

lực của cẳng tay kéo cằm Người bệnh lên trên và về phía đầu 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 

 

 

Kỹ thuật Heimlich: khi Người bệnh tỉnh và hợp tác Bước 1: Người thực hiện đứng phía 

sau Người bệnh 

Bước 2: Một bàn tay nắm lại, tay còn lại cầm cổ tay của tay nắm. Dùng lực kéo của cánh tay 

giật mạnh và dứt khoát đồng thì với thì thở ra của Người bệnh Bước 3: Kiểm tra đường thở 

và dị vật đã bật ra ngoài chưa 

 

 Kỹ thuật Heimlich: khi Người bệnh bất tỉnh  

 Bước 1: Người thực hiện ngồi lên đùi Người bệnh 

Bước 2: Một bàn tay nắm lại, tay còn lại đan chéo với bàn tay nắm. Cùi tay đặt trên vùng 

thượng vị của Người bệnh. Dùng trọng lực của nửa thân mình, đẩy thẳng cánh tay với cẳng 

tay với động tác mạnh và dứt khoát đồng thì với thì thở ra của Người bệnh 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật nếu có 



 

588 

 

 
Kỹ thuật lấy bỏ dị vật bằng tay 

Bước 1: Người thực hiện đứng 1 bên của Người bệnh 

Bước 2: Mở miệng Người bệnh. Ngón tay cái của một tay móc vào hàm dưới và đầy xuống 

dưới. Ngón tay trỏ của tay còn lại móc vào khoang miệng để lấy dị vật 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

 

Kỹ thuật vỗ lưng/ép ngực cho trẻ nhỏ 

Tư thế nằm sấp: 

Bước 1: Người thực hiện đặt trẻ úp lên mặt trong của một cẳng tay, bàn tay giữ cho cổ thẳng 

Bước 2: Để đầu trẻ thấp và hướng mặt trẻ xuống dưới. Người thực hiện dùng tay còn lại vỗ 

nhẹ nhưng dứng khoát vào vùng lưng trẻ 

Bước 3: Lật ngửa trẻ để kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật 

 

Tư thế nằm ngửa: 

Bước 1: Người thực hiện đặt trẻ nằm ngửa lên mặt trong của một cẳng tay, bàn tay giữ cho 

cổ thẳng 

Bước 2: Để đầu trẻ thấp. Người thực hiện dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại ép nhẹ 
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nhưng dứng khoát vào vùng thượng vị của trẻ 

Bước 3: Kiểm tra đường thở và lấy bỏ dị vật 

Kỹ thuật đặt canuyn hầu miệng 

Bước 1: Đặt Người bệnh nằm ngửa. Người thực hiện đứng bên phải của Người bệnh 

Bước 2: Mở miệng Người bệnh. Đưa đầu trong canuyn vào giữa hai hàm răng, để phần cong 

của canuyn hướng lên trên. Tiếp tục đầy vào trong cho đến khi có cảm giác vướng thì từ từ 

xoay ngược lại để đầu trong đi theo chiều cong giải phẫu của màn hầu. Đẩy vào đến khi đầu 

ngoài vào sát cung răng 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

Kỹ thuật đặt canuyn hầu mũi 

Bước 1: Đặt Người bệnh nằm ngửa đầu ngửa tối đa. Có thể kê một gối mềm dưới cổ. Người 

thực hiện đứng bên phải của Người bệnh 

Bước 2: Bôi trơn phía ngoài của canuyn bằng dầu parafin. Luồn canuyn vào một bên mũi và 

đẩy từ từ đến khi đầu ngoài vào sát cánh mũi 

Bước 3: Kiểm tra đường thở 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các dấu hiệu chức năng sống của Người bệnh 

- Theo dõi tình trạng đường thở. Một kỹ thuật hiệu quả khi Người bệnh dễ chịu hơn. 

Hết các triệu chứng của tắc nghẽn. 

VII. TAI BIẾN: Ít tai biến nếu tiến hành đúng kỹ thuật  



 

590 

 

03.113. CẤP CỨU NGƯNG TUẦN HOÀN HÔ HẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hồi sinh tim phổi nâng cao bao gồm hồi sinh tim phổi cơ bản (ép tim hiệu quả, sốc điện 

đúng chỉ định sớm), đặt đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc như adrenalin, thuốc chống 

loạn nhịp tim (lidocain, amiodaron, magnesulphat), hô hấp nâng cao qua mặt nạ thanh quản, 

qua nội khí quản... hỗ trợ Người bệnhđể duy trì được tưới máu não, tưới máu vành, sớm thiết 

lập và duy trì được tuần hoàn tự nhiên, tránh di chứng thần kinh nặng nề. 

Trước đây, hồi sinh tim phổi cơ bản (HSTPCB) thường bị gián đoạn để đặt nội khí quản, 

để đặt đường truyền tĩnh mạch... Từ năm 2010, hiệp hội tim mạch Mỹ khuyến cáo không 

nên gián đoạn HSTPCB vì bất cứ lý do gì, ngay cả sốc điện cũng nên được thực hiện sau 2 

phút HSTPCB. Theo một số nghiên cứu: hầu hết các trường hợp HSTPCB trước và trong 

bệnh viện đều không phù hợp vì thời gian gián đoạn ép tim quá nhiều, ép tim quá nông hoặc 

quá chậm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Người bệnh được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, dựa vào 3 dấu hiệu: mất ý thức đột ngột, 

ngừng thở và mất mạch cảnh. 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh 

- Nằm ngửa trên nền cứng 

- Monitor theo dõi 

- Hút đàm dãi 

- Gọi người hỗ trợ 

2. Chuẩn bị kíp cấp cứu NTH 

- 1 bác sĩ có kinh nghiệm chỉ huy chung 

- 2 bác sĩ thực hành 

- 3 điều dưỡng: 1 Phương tiện, dụng cụ, 1 thực hiện y lệnh, 1 chạy ngoài 

3. Phương tiện, dụng cụ 

- Tủ cấp cứu NTH lưu động có đầy đủ trang bị cần thiết 

- Máy sốc điện: Monophasic hoặc Biphasic để chế độ monitor theo dõi 

- Thuốc thiết yếu: Adrenaline, Amiodarone, Magne sulfate, Lidocaine 

- Monitor theo dõi 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Các bước làm ngay 

- Ép tim ngoài lồng ngực 100 lần/phút 

- Bóp bóng qua mask  oxy liều cao 6-8 l/ph 
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- Tốc độ 30 lần ép tim/ 2 lần bóp bóng 

2. Đánh giá khả năng sốc điện 

2.1 Không có chỉ định sốc điện: Vô tâm thu hoặc vô mạch 

- Adrenaline 1mg tĩnh mạch mỗi 3 đến 5 phút 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc đặt nội khí quản 

2.2 Có chỉ định sốc điện: Rung thất, nhịp nhanh thất 

- Sốc điện (Monophasi`  c: 360 J, BiPhasic:150-200 J) 

- Ép tim ngoài lồng ngực trong vòng 2 phút, trước khi đánh giá lại nhịp tim 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch: Natriclorua 0,9% 

- Adrenaline 1 mg tĩnh mạch mỗi 3 – 5 phút trước khi sốc điện lần 3 

- Nếu nhịp nhanh thất hoặc rung thất bền bỉ, trước khi sốc lần 3: Amiodarone (Cordarone) 

300 mg tĩnh mạch chậm trong 20 ml Natrclorua 0,9%, có thể nhắc lại liều 150 mg. Hoặc 

Lidocain (1-1,5 mg/kg với liều đầu tiên, sau đó 0,5 mg- 0,75 mg/kg TM, tối đa là 3 liều hay 

đã đạt tới tổng liều 3 mg/kg). 

- Magnesulphat 2 g tiêm tĩnh mạch nếu xoắn đỉnh 

- Đặt mặt nạ thanh quản hoặc nội khí quản 

3. Tìm và xử trí nguyên nhân 

- Tràn khí màng phổi dưới áp lực: Mở màng phổi 

- Mất thể tích: Truyền dịch nhiều 

- Hạ nhiệt độ: Sưởi ấm và tiếp tục hồi sức 

- Tắc động mạch phổi cấp: Tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối 

- Nhồi máu cơ tim: Tái tưới máu mạch vành 

- Ngộ độc: Thuốc kháng độc 

4. Một số điểm lưu ý trong khi tiến hành HSTP 

- Ép tim mạnh và nhanh ( 100 lần/phút) 

- Bảo đảm lồng ngực nở lại hoàn toàn giữa các lần ép tim 

- Giảm thiểu tới mức tối đa việc gián đoạn ép tim ngoài lồng ngực 

- Một ―chu kỳ‖ hồi sinh tim phổi cơ bản bao gồm: 30 lần ép tim sau đó 2 lần thông khí . 5 

chu kỳ hồi sinh tim phổi   2 phút 

- Tránh tăng thông khí khi tiến hành cấp cứu, bóp bóng 6-8 lần/phút 

- Xác định đúng vị trí và cố định tốt mặt nạ thanh quản hoặc ống nội khí quản 

- Thay đổi người ép tim 2 phút/lần cùng lúc khi tiến hành kiểm tra lại mạch 

- Tìm kiếm và xử trí các yếu tố có thể điều trị được tham gia gây ngừng tuần hoàn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. American Heart Association. 2010 AHA Guideline for CPR and ECC. Circulation. 

2010;122(18 Suppl 3):S640. 
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03.184. HẠ NHIỆT ĐỘ CHỈ HUY 

I. TỔNG QUAN 

Hạ thân nhiệt chủ động là một phần quan trọng của quá trình hồi sinh tim não. Phục hồi 

sớm tình trạng tưới máu não và những cơ quan khác là lựa chọn tốt nhất để phục hồi chức 

năng cơ quan. Vấn đề thiết yếu là tránh để tăng thân nhiệt sau ngưng tim. Khuyến cáo kiểm 

soát thân nhiệt thấp từ 32oC – 34oC (89,6oF đến 93,2oF) cho những bệnh nhân ngưng tim ngoài 

bệnh viện do rung thất hoặc nhịp nhanh thất mất mạch mà vẫn còn rối loạn tri giác sau phục 

hồi tuần hoàn tự thân. Hạ thân nhiệt chủ động giúp giảm tỉ lệ tử vong và cải thiện chức năng 

thần kinh sau ngưng tim. Việc cải thiện tiên lượng thần kinh gián tiếp từ việc làm giảm phản 

ứng viêm của não. Hiện nay, nhiều trung tâm đã chấp nhận phương pháp trị liệu này cho tất 

cả những bệnh nhân ngưng tim (ngoài bệnh viện hoặc trong bệnh viện) sau khi đã phục hồi 

tuần hoàn cơ thể. 

Không có một khoảng thời gian đặc hiệu chứng tỏ khi nào mới bắt đầu hạ thân nhiệt chủ 

động sau ngưng tim. Tuy nhiên, nhìn chung nên bắt đầu hạ thân nhiệt càng sớm càng tốt sau 

ngưng tim nếu như bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Mặc dù thân nhiệt mục tiêu nên đạt được trong 

vài giờ đầu tiên sau khi phục hồi tuần hoàn tự thân. Những phương pháp hồi sinh tim không 

được trì hoãn để tiến hành điều trị hạ thân nhiệt. Cải thiện tiên lượng trong 12 – 24 giờ của 

điều trị hạ thân nhiệt. Sự điều chỉnh nhiệt độ chủ động trong suốt quá trình làm ấm được lựa 

chọn nhiều hơn làm ấm thụ động. Nên tránh hiện tượng sốt do phản ứng. Quá trình làm ấm 

nên kéo dài quá 12 giờ. 

II. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Chỉ định của điều trị hạ thân nhiệt 

- Bệnh nhân người lớn vẫn còn hôn mê (những bệnh nhân với điểm GCS < 8 và/hoặc những 

bệnh nhân không thực hiện những yêu cầu bằng lời nói sau khi phục hồi tuần hoàn tự thân, 

nhưng trước khi bắt đầu hạ thân nhiệt) sau khi hồi sinh thành công trường hợp ngưng tim 

ngoài bệnh viện được cho là do nguyên nhân tim mạch, những bệnh nhân ngưng tim trong 

bệnh viện được cứu sống cũng có thể có hiệu quả. 

- Những bệnh nhân với nhịp tim ban đầu là rung thất hoặc nhịp nhanh thất mất mạch; những 

bệnh nhân với nhịp tim ban đầu là vô tâm thu hoặc hoạt động điện vô mạch cũng có thể 

có hiệu quả. 

- Những bệnh nhân có huyết động ổn định. Dữ liệu trước đó cho thấy bệnh nhân có sốc tim 

cũng có thể an toàn với phương pháp điều trị hạ thân nhiệt. 

2. Chống chỉ định điều trị hạ thân nhiệt 

- Những bệnh nhân với nhiệt độ màng nhĩ dưới 86oF (30oC) lúc nhập viện. 

- Những bệnh nhân hôn mê trước khi ngưng tim. 

- Những bệnh nhân mang thai. 

- Những bệnh nhân giai đoạn cuối hoặc bệnh nhân săn sóc đặc biệt mà không thấy thích hợp. 
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- Những bệnh nhân có bệnh lý về đông cầm máu di truyền. 

- Những bệnh nhân đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu. 

A. NHỮNG PHƯƠNG THỨC DÙNG ĐỂ HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG: 

Hạ thân nhiệt chủ động có thể dùng dụng cụ xâm lấn hoặc bên ngoài, nhưng không có 

phương thức nào được chứng minh là nổi trội hơn, dùng nước muối lạnh và túi nước đá có thể 

có hiệu quả, tuy nhiên nên tránh sự tăng thân nhiệt do truyền quá nhiều nước muối lạnh. 

B. ẢNH HƯỞNG CỦA HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG LÊN HỆ THỐNG CƠ QUAN: 

- Thần kinh: run.  

- Tim: rối loạn nhịp tim. 

- Thận: lợi tiểu và thay đổi kali máu. 

- Gan: bệnh đông cầm máu. 

- Da: Bỏng lạnh. 

- Thay đổi về chuyển hóa thuốc. 

C. QUI TRÌNH HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG: 

1. Thân nhiệt mục tiêu 330C trong 24 giờ. 

2. Đặt đầu dò thực quản để đo thân nhiệt mỗi giờ trong 24 giờ. 

3. Kiểm tra điện giải đồ (K+, Mg2+), khí máu động mạch, đông cầm máu (PT, aPTT) khi 

bắt đầu quy trình hạ thân nhiệt. Sau đó kiểm tra điện giải đồ mỗi 6 giờ cho đến khi thân 

nhiệt bình thường (Theo dõi tình trạng hạ kali máu trong quá trình hạ thân nhiệt và tăng 

kali máu khi làm ấm). 

4. Thuốc: Tiêm mạch midazolam và vecuronium trong khi thực hiện hạ thân nhiệt. 

 Midazolam: Tiêm mạch nhanh 2 mg x 1 và truyền tĩnh mạch 2 mg/giờ 

- Nếu run và/hoặc kích động, nhịp tim nhanh và/hoặc tăng huyết áp không giải thích 

được, tiêm mạch nhanh 2 mg midazolam mỗi 15 phút và tăng liều truyền tĩnh mạch 2 

mg/giờ mỗi 15 phút cho đến liều truyền tĩnh mạch tối đa 10 mg/giờ. 

- Khi có những dấu hiệu an thần không đủ với liều midazolam tối đa, gọi cho nhóm hạ 

thân nhiệt để xử trí tiếp. 

 Vecuronium: Tiêm mạch nhanh 0,1 mg/kg x 1 và truyền tĩnh mạch 1ug/kg/phút. 

- Ngưng vecuronium khi đạt được thân nhiệt mục tiêu 330C. 

- Tạm không dùng vecuronium trong quy trình hạ thân nhiệt nếu bệnh nhân đạt thân 

nhiệt mục tiêu và không bị run. 

Đối với run tái phát khi đạt được thân nhiệt mục tiêu 330C: 

 Tiêm mạch nhanh midazolam 2 mg mỗi 15 phút và tăng liều truyền tĩnh mạch đến tối 

đa 10 mg/giờ. 

 Nếu run và/hoặc làm ấm tiếp tục sau 1 giờ của liều midazolam đang dùng, tiêm mạch 

nhanh lại vecuronium 0.1 mg/kg và dùng lại vecuronium 1ug/kg/phút cho đến khi kết 

thúc quy trình hạ thân nhiệt. 

5. Thân nhiệt mục tiêu là 330C: 
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 Nếu nhiệt độ ban đầu > 340C:  

Cài chế độ hạ thân nhiệt tự động ở mức 330C 

 Thân nhiệt từ 320C – 340C: 

Giữ chế độ kiểm soát thân nhiệt tự động ở 330C 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Fundamental Critical Care Support 5th edition  
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03.1267. KỸ THUẬT GÂY MÊ CÓ HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY 

I. GIỚI THIỆU:  

- Hạ huyết áp (HA) chỉ huy trong gây mê là phương pháp làm giảm HA động mạch hệ 

thống trong mổ. 

- Thường làm giảm HA khoảng 30% mức HA thường gặp của bệnh nhân với mức HA 

trung bình tối thiểu là 50mmHg ở bệnh nhân ASA I và 80mmHg ở người lớn tuổi là 

thường chấp nhận được. 

- Mục đích: làm giảm lượng máu mất trong mổ và làm phẫu trường rõ hơn thuận lợi 

cho việc phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Phẫu thuật thần kinh 

- Phẫu thuật mạch máu lớn 

- Phẫu thuật tai mũi họng 

- Phẫu thuật chấn thương – chỉnh hình. 

- Phẫu thuật phỏng 

- Phẫu thuật tái tạo vùng đầu mặt. 

- Chảy máu khó kiểm soát trong mổ 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Thiếu khối lượng máu lưu hành. 

- Thiếu máu và các bệnh về máu 

- Thiếu máu cơ tim cục bộ 

- Tăng áp lực nội sọ, thiếu máu não 

- Suy gan 

- Suy thận 

- Tăng huyết áp mức độ nặng 

- Dị ứng, quá mẫn với thuốc hạ áp 

- Ê kíp gây mê và chăm sóc hậu phẫu thiếu kinh nghiệm 

- Thiếu phương tiện monitoring trong và sau mổ. 

- Tương đối: phụ nữ mang thai. 

IV. THUỐC HẠ ÁP: 

a.  Nitroprusside: 

- Dạng trình bày: lọ bột 50 mg, khi dùng pha với huyết thanh ngọt  5% 

- Liều và cách sử dụng 

● Liều khởi đầu 0,5 µ/kg/phút đường tĩnh mạch, sau đó tăng dần liều đến khi đạt hiệu 

quả lâm sàng (thường là 3 µ/kg/phút), chú ý không dùng quá liều 10µ/kg/phút quá 2 

giờ. Thời gian gian tiềm tàng 2 phút, thời gian tác dụng 3-30 phút theo liều sử dụng. 

● Cách sử dụng: dùng qua bơm tiêm điện, thay dung dịch đã pha sau 4-8 giờ, tránh tiếp 

xúc trực tiếp với ánh sáng. 

- Cơ chế tác dụng 
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● Tác dụng lên thành động mạch và tĩnh mạch (hầu như không có tác  dụng trên cơ trơn 

tiết niệu và đường tiêu hóa). 

● Làm giảm sức cản mạch máu ngoại vi, giảm tiền gánh và hậu gánh, giảm HA (tâm thu, 

tâm trương và trung bình), giảm áp lực động mach phổi, tăng lưu lượng máu thận và 

vành, não, gây mạch nhanh do phản xạ, tăng hiệu ứng shunt ở phổi. 

- Tương tác thuốc: làm tăng tác dụng hạ HA của thuốc mê thể khí và thuốc hạ HA 

khác. 

b. Nitroglycerine (NTG) 

Tác dụng của NTG chủ yếu phụ thuộc vào liều lượng sử dụng: 

- Liều < 1μ/kg/ph: Làm giãn động mạch nhỏ. 

- Liều > 4μ/kg/ph: Tăng hiệu quả giãn động mạch nhỏ, giảm cung lượng tim, giảm sức 

bóp cơ tim. 

- Thời gian tiềm tàng 3 - 5 phút, thời gian tác dụng từ 15 đến 30 phút. Thuốc được 

truyền vào bệnh nhân thông qua bơm tiêm điện. 

c. Thuốc chẹn canxi: thường dùng là Nicardipin. 

- Dạng trình bày: ống 10 ml, 10 mg. 

- Liều: Tiêm trực tiếp tĩnh mạch 0,5-1 mg đến khi đạt được tác dụng lâm sàng mong 

muốn. Nhắc lại liều ngắt quãng hoặc truyền qua bơm tiêm điện 1-3 mg/giờ. 

d. Thuốc mê thể khí họ halogen: 

- Thường sử dụng isofluran, sevofuran. 

- Isofluran và sevofuran có tác dụng giãn mạch, ít làm giảm sức bóp cơ tim, giảm  hậu 

gánh và lưu lượng tim được duy trì trong hạ HA chỉ huy . Hạ huyết áp trong vòng vài 

phút đến 15 phút và ổn định tăng mạch rất nhẹ huyết áp trở lại bình thường trong vài 

phút, không có hiện tượng tăng huyết áp nẩy lại. 

- MAC hạ HA ≥ 1,5 MAC  cho hạ huyết áp nhân tạo tuỳ theo tuổi và tuỳ theo có dùng 

các thuốc giảm đau hay không. 
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03.1268. HẠ THÂN NHIỆT CHỈ HUY 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật thường được thực hiện trong quá trình phẫu thuật 

tim có tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Mục đích hạ thân nhiệt: nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ thể để bảo vệ các cơ 

quan đích tốt hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Các trường hợp phẫu thuật kéo dài, có thời gian tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể dài. 

- Hạ nhiệt độ sâu: phẫu thuật động mạch chủ phức tạp, có thể phải ngưng tuần hoàn tạm 

thời 

- Một số trường hợp cấp cứu hồi sinh tim phổi 

- Kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân có tình trạng sốt cao quá mức không đáp ứng với các kỹ 

thuật hạ nhiệt thông thường như lau mát, sử dụng thuốc hạ sốt... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: tương đối 

- Bệnh nhân đã có tình trạng hạ thân nhiệt trước đó 

- Các phẫu thuật có thời gian dưới 1 giờ. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

+ Máy trao đổi nhiệt 

+ Nệm nước kết nối với máy, để dưới lưng bệnh nhân 

+ Nước đổ đầy trong bình chứa của máy 

3. Người bệnh: có chỉ định 

4. Hồ sơ bệnh án: phiếu theo dõi tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc hồi sức 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

- Thực hiện trên bệnh nhân có chỉ định: kiểm tra hồ sơ và người bệnh. 

- Thực hiện kỹ thuật: 

 + Hạ nhiệt độ trên máy trao đổi nhiệt xuống nhiệt độ mong muốn 

 + Điều chỉnh theo từng nấc nhiệt độ khi cần giảm chậm 

 + Không nhấn nút hạ nhiệt độ nhanh khi không có chỉ định. 

VI. THEO DÕI: 

- Nhiệt độ nước làm lạnh trong máy trao đổi nhiệt và nhiệt độ máu của bệnh nhân không 

được vượt quá 9 độ C. 

- Độ chênh nhiệt độ thực quản và nhiệt độ trực tràng: không vượt quá 5 độ C. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Có thể gây rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, rung thất) hay ngưng tim do hạ thân nhiệt quá 

nhanh (thường do nhấn nút hạ nhiệt độ nhanh). Xử trí: ngưng hạ thân nhiệt, nếu rung 

thất: sốc điện khử rung. 
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- Chảy máu sau phẫu thuật do hạ thân nhiệt sâu. Xử trí: chuẩn bị các yếu tố đông máu 

và máu dự phòng, thực hiện phẫu thuật nhanh nhất có thể để giảm thời gian hạ thân 

nhiệt, xử lý các điểm chảy máu hiệu quả và sử dụng thuốc giảm chảy máu khi cần. 
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03.1270. TIẾN HÀNH TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ BẰNG MÁY 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể là một kỹ thuật không sinh lý, cho phép thay thế toàn bộ hay 

một phần chức năng của tim và phổi để đảm bảo tưới máu và cung cấp dưỡng khí đến 

mô.  

- Điều này giúp phẫu thuật viên làm việc trên một trái tim không đập và có một phẫu 

trường sạch do máu được đưa ra tuần hoàn nhân tạo bên ngoài để thấy rõ các sanh 

thương, từ đó có những thao tác chính xác trong lúc sửa chữa các sang thương này. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật tim hở. 

- Hỗ trợ tim hoặc phổi cho những phẫu thuật các cơ quan khác. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Bệnh nhân có tiên lượng tử vong trên 80% 

- Bệnh nhân mất não, hay suy đa cơ quan rất nặng không hồi phục 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể 

2. Phương tiện: 

- Thiết bị tim phổi nhân tạo: máy THNCT, máy trao đổi nhiệt, Nệm nước, Bộ trộn khí, 

Máy Cell saver, Bộ lọc và cô đặc máu, Thiết bị điều chỉnh hút áp lực âm 

- Thiết bị theo dõi liên tục: Monitoring theo dõi mạch, điện tâm đồ, huyết áp động mạch 

xâm lấn, nhiệt độ bệnh nhân, BIS theo dõi mê, NIRS đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch 

não, SvO2 đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch trộn, Áp lực dội ngược động mạch có 

báo động, Cảm biến theo dõi mức máu trong bình chứa tĩnh mạch có báo động. 

- Dụng cụ: các loại ống dẫn (động mạch, tĩnh mạch, ống hút, đường truyền liệt tim, bộ 

phổi nhân tạo, hệ thống dây dẫn kết nối 

- Các loại dung dịch: Bicarbonate sodium, Gelafundin, Ringer, Hydroxyethyl Starch, 

nước muối sinh lý 0,9%, Manitol, hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, 

Albumin... 

- Thuốc: Kháng đông Heparin, kháng sinh dự phòng (Cefazolin), CaCl2, dung dịch liệt 

tim (DBL, Custodiol, tinh thể lạnh)... 

3. Hồ sơ bệnh nhân: đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm thiết lập hệ thống 

THNCT phù hợp. Dán tem mã vạch hồ sơ. 

4. Hồ sơ bệnh án: tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, diện tích bề mặt cơ thể, chẩn đoán bệnh lý, 

tiền căn, xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm tim, phương pháp phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Thiết lập hệ thống THNCT: 

- Lắp hệ thống dây dẫn và bộ phổi nhân tạo lên máy THNCT: lựa chọn tuỳ theo cân 

nặng, lưu lượng tối đa của bệnh nhân 
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- Priming hệ thống tuần hoàn nhân tạo bằng các loại dung dịch mồi: số lượng và loại 

dung dịch cho vào tuỳ theo bệnh lý, tuổi, cân nặng, dung tích hồng cầu, yếu tố đông 

máu của bệnh nhân. 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn trên máy tim phổi nhân tạo với hệ thống dây dẫn từ phẫu 

thuật viên: dây dẫn động tĩnh mạch, dây hút máu phẫu trường, dây hút máu tim trái, 

dây dẫn hệ thống làm liệt tim, dây hút dịch không cần thiết ra ngoài qua hệ thống hút 

âm tường. 

- Kết nối đầy đủ hệ thống cảnh báo và theo dõi liên tục 

- Kết nối hệ thống lọc rửa hồng cầu (máy Cell saver) khi có chỉ định: tiên lượng mất 

máu nhiều trong phẫu thuật. 

- Đuổi sạch khí hoàn toàn hệ thống tuần hoàn nhân tạo, kể cả hệ thống đường truyền liệt 

tim. 

- Gắn kết bộ lọc và cô đặc máu vào hệ thống sau khi đã Priming bộ lọc bằng dung dịch 

tinh thể: thường sử dụng ở bệnh nhân trẻ nhỏ dưới 15kg, bệnh nhân suy tim nặng, suy 

thận, cao áp phổi nặng, phù phổi. 

- Kiểm tra các đường hút 

- Tiêm Heparin vào bệnh nhân và thử ACT trước khi đặt các ống dẫn động, tĩnh mạch 

vào bệnh nhân: liều 3mg/kg, ACT đạt từ 300” trở lên mới được phép hút máu về bình 

chứa tĩnh mạch và bắt đầu đặt ống dẫn. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống THNCT theo danh sách định sẵn (check list) trước khi bắt 

đầu THNCT. Chỉ bắt đầu khi ACT đạt tối thiểu 400” sau lần tiêm Heparin đầu tiên. 

2. Bắt đầu thực hiện quá trình THNCT: 

- Mở kẹp động mạch, tăng lưu lượng bơm động mạch từ từ, đồng thời mở kẹp tĩnh mạch 

dần cho đến mở hết kẹp và lưu lượng bơm chính đạt tối đa (đã tính sẵn cho từng bệnh 

nhân). Báo Full flow. Lúc này ngừng thở máy. 

- Thực hiện kỹ thuật làm liệt tim: tim phải ngưng đập hoàn toàn, đường biểu diễn điện 

tim phẳng ngang. 

- Phẫu thuật viên bắt đầu sửa chữa bệnh lý. 

- Có hoặc không thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy: tuỳ từng trường hợp. 

3. Tiến hành cai máy THNCT:  

- Sau khi PTV sửa chữa bệnh lý xong 

- Giảm dần lưu lượng động mạch, làm đầy tim, điều chỉnh các thông số huyết động, 

nhịp, sinh hoá...và sẽ ngưng máy hoàn toàn. 

- Điều kiện cai máy THNCT: 

+ Không có độ chênh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ thực quản. Ở người lớn ngưng ở 

nhiệt độ trên 35 độ C, trẻ em trên 36 độ C. 

+ Ca++ = 1,2-1,5 mmol/L; K+ = 3,5-5 mmol/L 

+ Hct tuỳ thuộc tuổi, bệnh lý của bệnh nhân 



 

601 

 

+ Khí máu tốt, SpO2, pH máu bình thường (trong những ca cao áp phổi: duy trì kiềm 

chuyển hoá pH > 7,5) 

+ Lactate < 2 mmol/L 

+ Nhịp tim phù hợp với lứa tuổi, không có rối loạn nhịp 

+ Làm đầy tim (PVC, POG) phù hợp theo bệnh lý 

+ Thông khí máy thở trở lại tốt 

+ Huyết động ổn định 

VI. THEO DÕI:  

- Các thông số trên các thiết bị theo dõi liên tục, mức máu trong bình chứa tĩnh mạch, 

cân chỉnh lượng nước nhập và xuất. 

- Điều chỉnh các thông số để đạt hiệu quả tưới máu: 

+ Hct > 30% (nhiệt độ bình thường & ở trẻ em), Hct = 25-30% (có hạ thân nhiệt, ở 

người lớn) 

+ SvO2 > 70%; Lactate < 2mmol/L 

+ pH: 7,35-7,45; PaO2: 150-200 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg 

+ Nước tiểu: có (không sử dụng thuốc lợi tiểu), không tán huyết 

+ Huyết áp trung bình: > 30 mmHg (trẻ em), > 40mmHg (người lớn) 

VII. TAI BIẾN: 

- Hạ huyết áp động mạch khi bắt đầu THNCT 

- Tăng huyết áp trung bình quá mức trên 70 mmHg 

- Tăng Kali máu > 5,5 mmol/L 

- Tắc nghẽn do khí 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Giảm oxy hoá máu 

- Tán huyết nặng 

- Cục máu đông trong phổi nhân tạo 

- Rò rỉ bộ phận trao đổi nhiệt 

- Hỏng bộ phận thông khi của phổi nhân tạo 

- Tăng nhiệt độ ác tính. 

- Đứt dây dẫn thân bơm động mạch. 

- Khó làm nóng bệnh nhân. 
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03.1290. KỸ THUẬT PHA LOÃNG MÁU TRONG KHI MỔ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Pha loãng máu là kỹ thuật luôn được thực hiện trong phẫu thuật tim hở có tiến hành tuần 

hoàn ngoài cơ thể. 

- Mục đích: 

+ Đuổi khí cho hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

+ Làm giảm độ nhớt máu trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm tưới máu đến 

các cơ quan đích cũng như đến hệ thống ngoại biên giúp tưới máu tốt cho bệnh nhân 

trong phẫu thuật, nhất là trong các trường hợp có hạ thân nhiệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các trường hợp phẫu thuật tim hở có tuần hoàn ngoài cơ thể 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật tim kín 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

+ Dung dịch pha loãng: Bicarbonate sodium, Ringer, Hydroxyethyl Starch, Gelafunsin, 

PFC, Albumin 5% 

+ Đường truyền  

+ Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể kết nối với bệnh nhân 

3. Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật có tuần hoàn ngoài cơ thể 

4. Hồ sơ bệnh án: phiếu theo dõi tuần hoàn ngoài cơ thể. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. 

2. Thực hiện kỹ thuật:  

- Lắp đặt hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Kết nối tất cả hệ thống dây, đường truyền 

- Cho dung dịch pha loãng (tuỳ theo từng bệnh nhân có những lựa chọn dung dịch khác 

nhau) vào bình chứa để đuổi khí hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Khi phẫu thuật viên đã kết nối với hệ thống THNCT, bắt đầu tiến hành kỹ thuật THNCT 

và quá trình pha loãng máu trong phẫu thuật bắt đầu diễn ra. Quá trình này tiến hành từ 

từ cho đến khi đạt được lưu lượng tối đa cho bệnh nhân. 
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VI. THEO DÕI:  

- Huyết động của bệnh nhân: thường huyết áp sẽ hơi giảm 1 ít nhưng không quá 20mmHg 

(ngoại trừ pha loãng quá mức) 

- Nhịp tim: thay đổi khi gây dãn mạch đột ngột  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Hạ huyết áp dữ dội:  

+ Do pha loãng quá mức, sốc phản vệ do thuốc hoặc do dung dịch pha loãng. 

+ Xử trí: bổ sung hồng cầu lắng, tăng lưu lượng bơm, sử dụng thuốc co mạch, thuốc 

chống sốc       
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03.1292. LẤY LẠI MÁU TRONG MỔ CELL SAVER 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trong phẫu thuật tim luôn có hiện tượng mất một lượng máu nhất định, vì vậy nhằm hạn 

chế tối đa hạn chế việc truyền máu từ người khác cho bệnh nhân, kỹ thuật lấy lại máu bằng 

máy Cell saver được thực hiện trong quá trình phẫu thuật. 

- Mục đích: tiết kiệm sử dụng máu và nhằm làm giảm một phần các yếu tố gây viêm khi sử 

dụng lại máu từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật mạch vành off pump (không tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể). 

- Các phẫu thuật có nguy cơ chảy máu nhiều như phẫu thuật lần hai trở lên trên cùng một 

bệnh nhân, bệnh nhân có sử dụng các thuốc gây rối loạn đông máu trước phẫu thuật, các 

trường hợp phẫu thuật cấp cứu... 

- Những bệnh nhân không thể thực hiện truyền máu thay thế như các bệnh nhân theo đạo 

Jehova, bệnh nhân có nhóm máu hiếm... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp phẫu thuật đơn giản, thời gian phẫu thuật nhanh (dưới một giờ)...nhằm 

giảm chi phí phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện quy trình kỹ thuật: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

+ Máy Cell Saver: kiểm tra máy hoạt động tốt 

+ Bộ Kit ly tâm 

+ Dung dịch nước muối sinh lý 0,9% 

+ Heparin sodium 

3. Người bệnh: bệnh nhân có chỉ định trong phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: ghi rõ kỹ thuật trong tờ theo dõi quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc 

trong phiếu theo dõi gây mê hay phẫu thuật (nếu không có thực hiện kỹ thuật THNCT) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Lắp đặt hệ thống Kit và dây nối theo bảng hướng dẫn trước khi phẫu thuật viên rạch da. 

- Lắp đặt dung dịch nước muối sinh lý để rửa lọc máu (không heparin) 

- Pha heparin 20-30 đơn vị/ml trong 1 bịch nước muối sinh lý 0,9% cho vào bình chứa máu 

hút về 200ml, sau đó cho chảy nhỏ giọt liên tục 1-3ml/phút 

- Cài đặt máy theo chế độ mong muốn (sách hướng dẫn) 

- Áp lực hút máu về bình chứa tối đa 120mmHg nhằm tránh tán huyết. 

- Lấy máu ra khi cần truyền lại máu cho bệnh nhân trong hoặc sau phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Lấy lại máu với mục tiêu phải đạt được hiển thị trên máy: 

 + Hct/bịch máu sau rửa lớn hơn 50% 

 + FPH (Hb huyết tương tươi tự do > 90%) 
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- Máu sau khi lấy chỉ được sử dụng trong vòng 2 giờ kể từ lúc lấy ra 

- Phải ghi rõ họ tên, nhóm máu, lượng máu, và giờ giới hạn sử dụng lên bịch máu 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Tán huyết: do lực hút quá mạnh, xử trí: giảm áp lực hút dưới 120mmHg. 

- Vỡ bình ly tâm của bộ Kit: do kỹ thuật gắn bị chênh, xử trí: thay bộ Kit mới nếu vẫn tiếp 

tục cần (sau khi đã chùi rửa sạch máy). 

- Máy không nhận dạng bình ly tâm hoặc không hiển thị các thông số cần theo dõi như Hct, 

lượng máu lấy ra..., xử trí: vẫn tiếp tục sử dụng và sau đó gọi nhà cung cấp lên kế hoạch 

bảo trì sớm. 

- Máy không hoạt động khi mở: tạm ngưng sử dụng, gọi nhà cung cấp hỗ trợ gấp. 
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03.1391. KỸ THUẬT HÔ HẤP NHÂN TẠO BẰNG TAY VỚI BÓNG  HAY AMBU 

TRONG VÀ SAU MÊ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bóp bóng qua mặt nạ là kỹ thuật thực hiện ở những người bệnh ngừng thở hoặc ngừng 

tuần hoàn,thế thở cho bệnh nhân khi gây mê với mục đích tạo nhịp thở cho người bệnh để 

cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể. Kỹ thuật được thực hiện bằng cách áp 

mặt nạ vào mặt người bệnh rồi bóp bóng với oxy lưu lượng cao. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ngừng hô hấp, tuần hoàn. 

- Suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở máy không xâm nhập, cần đặt NKQ. 

- Thế thở cho bệnh nhân trong và sau gây mê. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

1.1 Bác sỹ 

- Ngay khi thấy người bệnh suy hô hấp nặng, thở ngáp hoặc ngừng thở cần tiến hành bóp 

bóng ngay. 

- Khi bệnh nhân thở yếu hoặc có sử dụng thuốc dãn cơ cần thế thở cho bệnh nhân 

- Gọi các bác sỹ, điều dưỡng hỗ trợ. 

- Giải thích cho người nhà người bệnh về tình trạng bệnh và mục đích của thủ thuật khi có 

những người khác đến hỗ trợ cấp cứu. 

2.1 Điều dưỡng 

- Chuẩn bị oxy. 

- Dụng cụ: Bóng Ambu, mặt nạ phù hợp với mặt người bệnh và các dụng cụ cấp cứu khác 

dùng trong hồi sinh tim phổi. 

2. Phương tiện 

- Bóng Ambu: 1 chiếc. 

- Mặt nạ phù hợp với mặt người bệnh: 1 chiếc. 

- Dây dẫn oxy từ hệ thống oxy tới bóng Ambu. 

- Hai đôi găng sạch. 

3. Người bệnh 

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm ngửa, cổ ngửa tối đa để đường thở thẳng (có thể kê gối mỏng 

dưới vai). 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Có đầy đủ các xét nghiệm: công thức máu, đông máu cơ bản, AST, ALT, creatinin, điện 

giải đồ, điện tim, Xquang phổi. 
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V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1. Kiểm tra hồ sơ 

- Đánh giá lâm sàng và kết quả các xét nghiệm, SpO2 qua máy theo dõi hoặc khí máu (nếu 

có). 

2. Kiểm tra người bệnh: 

- Tư thế người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Điều dưỡng 

- Kiểm tra tình trạng bóng và mặt nạ. 

- Nối bóng Ambu với mặt nạ. 

- Điều chỉnh oxy 8 - 10 lít. 

Trường hợp 1 người bóp bóng: 

- Tay trái: ngón 4, 5 nâng cằm người bệnh đảm bảo đường thở thẳng, các ngón còn lại cố 

định mặt nạ vào miệng mũi người bệnh. 

- Tay phải bóp bóng. 

Trường hợp 2 người bóp bóng: 

- Một người dùng ngón 3,4,5 của 2 tay nâng cằm đảm bảo đường thở thẳng. Các ngón còn 

lại cố định mặt nạ vào miệng mũi người bệnh. 

- Người còn lại bóp bóng tương ứng với ép tim theo tỷ lệ tương ứng đối với trường hợp 

ngừng tuần hoàn hoặc theo nhịp thở (nếu người bệnh còn thở). 

3.2. Bác sỹ 

- Đánh giá đáp ứng của người bệnh thông qua lâm sàng, SpO2, ETCO2 qua máy theo dõi. 

Nếu đáp ứng tốt, kết thúc bóp bóng: 

- Điều dưỡng: Tháo mặt nạ khỏi mặt người bệnh. 

- Bác sỹ: Đánh giá lại tình trạng người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết (khí máu động 

mạch...). Ghi diễn biến quá trình cấp cứu vào hồ sơ bệnh án. 

VI. THEO DÕI 

- Diễn biến lâm sàng, thay đổi các chỉ số trên máy theo dõi (SpO2, ETCO2, nhịp thở, mạch, 

huyết áp, điện tâm đồ… 
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03.1392. HÔ HẤP NHÂN TẠO XÂM NHẬP BẰNG MÁY TRONG VÀ SAU MÊ  

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo phương thức hỗ trợ/điều khiển thể tích là phương thức thông khí 

xâm nhập trong đó bệnh nhân thở máy với thể tích lưu thông được đặt trước, tần số thở theo 

tần số tự thở của bệnh nhân. Phương thức này kiểm soát được thể tích lưu thông của bệnh 

nhân nhưng không kiểm soát chặt chẽ được thông khí phút và áp lực đường thở sẽ thay đổi 

tùy theo tình trạng cơ học phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hầu hết các suy hô hấp cấp, trừ các trường hợp cần thông khí theo 

phương thức giảm thông khí phế nang điều khiển. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít… 

- Giảm thông khí phế nang do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ 

độc. 

- Đợt cấp của suy hô hấp mạn tính. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.     

- Thế thở cho bệnh nhân trong và sau gây mê    

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Nhân viên y tế: Bác sỹ và điều dưỡng chuyên khoa  Gây Mê Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện: 

- Máy thở có phương thức thở VCV và có bộ phận trigger, đã được khử khuẩn. 

- Dụng cụ tiêu hao: bộ đường dẫn khí máy thở bằng chất dẻo (dây máy thở) vô khuẩn, ống 

thông hút đờm thông thường (dùng 1 lần), ống thông hút đờm kín (thay hàng ngày). 

- Hệ thống oxy (oxy tường hoặc bình oxy có van giảm áp). 

- Hệ thống khí nén (hoặc máy nén khí, dùng cho các máy thở  vận hành bằng khí nén) 

- Hệ thống hút (hoặc máy hút). 

- Máy theo dõi liên tục: điện tim, mạch, huyết áp, SpO2.ETCO2 

- Máy xét nghiệm khí máu 

- Máy chụp Xquang tại giường 

- Bóng ambu kèm theo mặt nạ, bộ dụng cụ thở oxy (oxymeter, bình làm ẩm oxy, ống dẫn 

oxy, gọng kính oxy, mặt nạ oxy,ống nội khí quản…) 

- Bộ mở màng phổi cấp cứu, hệ thống hút khí áp lực thấp, bộ cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

       Chuẩn bị máy thở: 

          + Lắp đường dẫn khí vào máy. 

          + Cho nước cất vào bình làm ẩm đến đúng mức nước quy định. 

          + Cắm điện, nối các đường oxy, khí nén (nếu máy dùng khí nén) vào máy thở. 

          + Bật máy, tiến hành test máy theo hướng dẫn sử dụng máy thở, máy gây mê có hệ 

thống thế thở. 
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3. Bệnh nhân 

-  Giải thích cho bệnh nhân (nếu bệnh nhân còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện hợp 

pháp của bệnh nhân về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Bệnh nhân/đại diện của 

bệnh nhân ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

-  Làm xét nghiệm khí trong máu. Đo huyết áp, lấy mạch, nhịp thở, SpO2. Đặt máy theo 

dõi liên tục. 

-  Cân bệnh  nhân, đo chiều cao,  

-  Tiến hành đặt ống nội khí quản nếu bệnh nhân chưa được đặt ống nội khí quản hoặc 

chưa có canun mở khí quản. 

-  Bóp bóng có oxy qua ống nội khí quản trong khi chuẩn bị máy thở. 

4. Hồ sơ bệnh án: 

        Ghi chép đầy đủ các thông số cần theo dõi. Kiểm tra lại kết quả các xét nghiệm. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Đặt các thông số máy thở ban đầu 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

        + 8 – 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở bệnh nhân không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh 

lý gây “phổi nhỏ” (ARDS, xẹp phổi). 

        + Bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc “phổi nhỏ”: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Đặt mức trigger: 3 lít/phút (trigger dòng), hoặc  1 cmH2O (trigger áp lực). 

- Tần số máy thở: tùy theo cân nặng và bệnh nhân người lớn hoặc trẻ em. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- FiO2 = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. hoặc theo bệnh lý của bệnh nhân. 

2. Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi bệnh nhân. 

3. Tiến hành cho bệnh nhân thở máy 

- Nối máy thở với bệnh nhân. 

- Theo dõi SpO2,ETCO2, đo áp lực đỉnh, áp lực cao nguyên đường thở sau 15 phút thở 

máy. Làm xét nghiệm khí trong máu sau 30 phút đến 60 phút thở máy. 

- Cho thuốc an thần 

- Mục tiêu cần đạt được: 

          + SpO2 > 92%, PaO2 > 60 mmHg 

          + PaCO2, pH bình thường hoặc ở mức chấp nhận được (khi thông khí chấp nhận tăng 

CO2 ở bệnh nhân ARDS, hen phế quản). 

          + Áp lực cao nguyên (Pplat) < 30 cmH2O, auto PEEP không tăng (nếu bệnh nhân có 

auto PEEP). 

4. Điều chỉnh thông số máy thở 

- Điều chỉnh Vt: 
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+ Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

+ PaCO2 thấp: giảm Vt. 

+ PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O). 

      Điều chỉnh mức trigger: điều chỉnh mức trigger để máy hoạt động đồng bộ với nhịp thở 

của bệnh nhân. 

- Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

+ SpO2, PaO2 thấp:  tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2 đã tới 

0,6). 

+ SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm 

dần PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- Tình trạng chống máy. Nếu bệnh nhân chống máy liên tục, không tìm thấy nguyên nhân 

cụ thể để giải quyết (tắc đờm, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, co thắt phế quản,…) cần 

cân nhắc chuyển sang thông khí điều khiển. 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng bệnh nhân, 

làm cấp  cứu khi có diễn biến bất thường. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tụt huyết áp: 

+ Theo dõi huyết áp. 

+ Xử trí khi có tụt huyết áp: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

+ Biểu hiện: bệnh nhân chống máy, áp lực đưởng thở tăng, SpO2 tụt, tràn khí dưới 

da, khám phổi có dấu hiệu tràn khí màng phổi 

+ Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về 

0. 

+ Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

- Tổn thương phổi do thở máy: 

 + Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

- Tăng auto PEEP: gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn. Dự phòng và xử trí: dùng Vt 

thấp, cân nhắc chuyển sang thông khí điều khiển.. 

- Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: cần tuân thủ triệt để các nguyên tắc vô khuẩn bệnh 

viện để dự phòng. Điều trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất 

hiện nhiễm khuẩn. 

- Loét/xuất huyết tiêu hóa do stress: dự phòng bằng thuốc ức chế bơm proton. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO : Quy trình kỹ thuật Bộ Y Tế.  
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03.1394. KỸ THUẬT XỬ LÝ THƯỜNG QUY CÁC TAI BIẾN TRONG VÀ SAU VÔ 

CẢM 

I. CÁC TAI BIẾN- BIẾN CHỨNG HÔ HẤP CỦA GÂY MÊ 

1. Tai biến do đặt nội khí quản 

- Đặt nhầm ống nội khí quản vào thực quản: không nghe thấy rì rào phế nang, vùng 

thượng vị phồng, nghe thấy tiếng thổi ở vùng thượng vị khi bóp bóng. Xử trí: rút ống NKQ 

ra, bóp bóng cung cấp oxy qua mặt nạ đến khi da niêm mạc bệnh nhân hồng trở lại thì đặt 

lại ống NKQ.   

- Đặt ống NKQ sâu vào một bên phổi: rì rào phế nang chỉ có ở một bên phổi. Xử trí: rút 

ống NKQ ra 1-2 cm, và nghe phổi kiểm tra lại. 

- Chấn thương khi đặt ống NKQ: Rụng răng: gắp răng ra, nhét gạc cầm máu 

- Bít tắc ống NKQ do gập ống hoặc đầu vát ống chạm vào thành khí quản hoặc đàm nhớt, 

máu gây bít tắc. Để phát hiện, cần dựa vào áp lực đường thở, máy gây mê sẽ báo động do 

áp lực đường thở cao. Xử trí: chỉnh lại tư thế đầu bệnh nhân nếu gập ống, hút lòng ống 

NKQ nếu ùn tắc đàm rãi, máu. 

2. Ngừng tim do phản xạ 

- Điện tim là đường đẳng điện. Xử trí: đấm vùng trước tim 3-5 cái, nếu tim không đập lại 

thì tiến hành cấp cứu ngừng tim phổi 

3. Co thắt thanh khí phế quản 

- Triệu chứng: Co thắt phế quản biểu hiện với thở khò khè, tiếng thở rít nổi bật ở thì thở ra 

ở bệnh nhân tỉnh, kèm thở nhanh, khó thở. Khi bệnh nhân được gây mê, compliance phổi 

giảm, hô hấp trở nên khó khăn khi thở áp lực dương. bệnh nhân tím tái, tiếng thở rít. 

- Nguyên nhân: thường xảy ra khi đường hô hấp bị kích thích. Một số thuốc gây phóng thích 

histamine. 

Phòng ngừa 

- Cho bệnh nhân thở oxy 100% trước khi khởi mê 

- Khởi mê đảm bảo ngủ sâu, phun tê hầu họng trước khi đặt ống NKQ 

- Kiểm tra vị trí ống NKQ 

Xử trí 

- Gây mê sâu thêm, ngừng tất cả các kích thích 

- Tiêm tĩnh mạch thuốc dãn phế quản (aminophylline 5 mg/kg) và solumedron 40mg 

4. Suy hô hấp và ngưng thở 

Nguyên nhân 

- Các thuốc tiền mê, các thuốc mê tĩnh mạch 

- Trong gây mê bệnh nhân tự thở, nguy cơ suy hô hấp gặp nhiều hơn do tụt lưỡi về phía sau. 

Điều trị: theo nguyên nhân 

- Loại bỏ dị vật đường thở 

- Thở oxy, sử dụng thuốc hóa giải dãn cơ, thuốc đối kháng nhóm giảm đau nhóm morphinic, 

thông khí hỗ trợ 

5. Thiếu oxy máu 

Nguyên nhân 

- Do vận chuyển oxy đến tế bào không đầy đủ.  

- Sự thay đổi của tỉ lệ hô hấp-tuần hoàn 
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- Giảm dung tích vận chuyển oxy 

Điều trị 

- Nếu đang hô hấp bằng máy, phải chuyển sang hô hấp bằng tay với oxy 100% 

- Kiểm tra vị trí ống NKQ, hệ thống hô hấp của máy gây mê 

6. Viêm phổi hít 

- Bệnh nhân hít phải dịch vị, hút trong lòng đường hô hấp có dịch dạ dày. Bệnh nhân suy 

hô hấp, chụp XQ phổi có hình ảnh thâm nhiễm lan tỏa hai phế trường. Xử trí: bơm rửa 

đườg hô hấp bằng dung dịch natri bicarbonate 1%, kháng sinh, tiêm tĩnh mạch solumedron 

40 mg, thở máy. 

7. Ưu thán 

Nguyên nhân 

- Ức chế trung tâm hô hấp do thuốc an thần, giảm đau… 

- Tăng sức cản đường thở 

- Hít lại CO2 trong thì thở ra 

- Tăng sản xuất CO2 

Điều trị 

- Điều chỉnh máy thở 

- Điều trị các nguyên nhân làm tăng sức cản đường thở 

- Sửa chữa các nguyên nhân gây hít lại CO2 thì thở ra. 

II. CÁC TAI BIẾN- BIẾN CHỨNG  HÔ HẤP CỦA GÂY MÊ 

1. Hạ huyết áp 

Nguyên nhân 

- Suy giảm sức co bóp cơ tim, giảm lưu lượng tuần hoàn 

- Giảm sức cản mạch máu 

- Giảm hồi máu lưu tĩnh mạch  

- Giảm khối lượng tuần hoàn 

Điều trị 

- Truyền dịch, truyền máu, dung thuốc co mạch khi cần 

- Đặt bệnh nhân tư thế đầu thấp 

- Điều trị rối loạn nhịp tim 

- Sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim 

2. Cao huyết áp 

Nguyên nhân 

Cao huyết áp trước mổ 

- Mê nông, giảm đau không đủ 

- CO2 máu tăng và thiếu oxy máu 

- Dùng các thuốc co mạch 

- Truyền dịch quá nhiều 

Điều trị 

- An thần đầy đủ 

- Gây mê đủ sâu tránh các kích thích phẫu thuật 

- Tránh và điều trị kịp thời tình trạng thiếu oxy, thừa CO2 

- Sử dụng thuốc hạ áp 
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3. Nhịp tim chậm 

Nguyên nhân 

- Bệnh lý tim, như bloc nhĩ thất hoàn toàn độ III, nhồi máu cơ tim cấp 

- Cường phó giao cảm 

- Sử dụng các thuốc trong gây mê, gây tê như propofol, succinylcholine… 

- Áp lực nội sọ tăng cao 

- Thiếu oxy máu rất nặng 

Điều trị 

- Bệnh nhân phân li nhĩ thất hoàn toàn phải đặt máy tạo nhịp trước phẫu thuật 

- Nhịp chậm do phản xạ phế vị phải ngừng ngay các kích thích. Tiêm tĩnh mạch atropine 

10mcg/kg, isuprel truyền liên tục 5 ống trong 250ml dextrose 5% khi điều trị atropine 

không có tác dụngh 

- Truyền dịch trong trường hợp thiếu khối lượng tuần hoàn 

4. Nhịp tim nhanh 

Nguyên nhân 

- Tụt huyết áp hoặ thiếu khối lượng tuần hoàn 

- Giải phóng catecholamine nội sinh do mê nông, giảm đau không đủ 

- Thiếu oxy, thừa CO2, sốt, u tuyến thượng thận, nhiễm độc giáp 

- Thuốc gây tăng nhịp tim như adrenalin, dopamine, atropine 

- Tiền sử loạn nhịp tim nhanh, rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh thất 

Điều trị 

- Thở oxy, bảo đảm hô hấp cho bệnh nhân 

- Cho ngủ sâu thêm, cho thêm thuốc giảm đau 

- Đề phòng nhịp tim nhanh khi đặt và rút ống NKQ bằng tiêm tĩnh mạch xylocaine, tiêm 

fentanyl liều cao 

- Nhịp nhanh kịch phát trên thất có thể điều trị bằng cách ấn vào xoang cảnh hoặc thuốc ức 

chế canxi 

- Nhịp nhanh thất có thể điều trị bằng amiodarone, thuốc ức chế beta, thuốc ức chế canxi. 

- Tai biến-Biến chứng của gây tê tủy sống kết hợp gây tê ngoài màng cứng và cách xử trí 

5. Tê tủy sống toàn bộ 

- Là tai biến nghiêm trọng nhất do tiêm toàn bộ liều thuốc tê vào khoang dưới nhện 

- Triệu chứng: tê lên cao, mạch yếu, huyết áp tụt, ngừng tim, ngừng thở, mất ý thức … 

- Xử trí: thông khí nhân tạo, truyền dịch, thuốc vận mạch (ephedrine, noradrenalin…, xoa 

bóp tim ngoài lồng ngực. 

6. Ngộ độc thuốc tê 

- Là tai biến nặng có thể gây tử vong do thuốc tê ức chế thần kinh trung ương hoặc ức chế 

tim mạch 

- Nguyên nhân: luồn catheter vào mạch máu, quá liều thuốc tê.  

- Triệu chứng: bệnh nhân có vị kim loại ở miệng, co giật, hôn mê, ngừng tim, ngừng thở 

- Xử trí: Ngừng bơm thuốc tê vào khoang ngoài màng cứng, thông khí nhân tạo, sử dụng 

thuốc vận mạch. Nếu ngộ độc bupivacaine, sử dụng intralipid 20% truyền tĩnh mạch 

7. Chọc thủng màng cứng 

- Triệu chứng: dịch não tủy chảy ra 
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- Xử trí: chuyển sang tê tủy sống hoặc chuyển mê 

8. Tụt huyết áp 

- Là biến chứng thường gặp do tác dụng ức chế thần kinh giao cảm của thuốc tê 

Triệu chứng: ngáp, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, mạch yếu, huyết áp tụt 

Xử trí: ephedrine hoặc noradrenalin, truyền dịch tốt nhất là dịch keo, thở oxy. 

a. Áp xe ngoài màng cứng 

Triệu chứng: đau lưng, tê bì, sốt, bạch cầu tăng 

Xử trí: dẫn lưu, kháng sinh (theo kháng sinh đồ) 

b. Đau đầu 

Do chọc thủng màng cứng, tỉ lệ đau đầu tăng khi đường kính kim gây tê lớn. Đau đầu 

thường xuất hiện sau khi màng cứng bị chọc thủng 6-72 giờ. Chưa có biện pháp điều 

trị hữu hiệu, hiện nay biện pháp có hiệu quả hơn cả là “vá” thủng màng cứng bằng máu 

(blood patch) tự thân (10-15ml), tỉ lệ thành công của biện pháp này >90%. 

c. Đau lưng: do dung kim to, chọc nhiều lần làm tổn thương dây chằng 

d. Tổn thương thần kinh 

Do lỗi kỹ thuật hoặc do hóa chất (tiêm nhầm thuốc) 

e. Bí tiểu 

Triệu chứng: bệnh nhân không tự đi tiểu được, có cầu bàng quang 

Xử trí: xoa vùng trước bàng quang, chườm nóng, nếu không tiến triển đặt sonde tiểu. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

500 qui trình gây mê hồi sức của Cục khám chữa bệnh-Bộ y tế. 
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03.1411. KỸ THUẬT CẤP CỨU TỤT HUYẾT ÁP 

- Tụt huyết áp chu phẫu là một yếu tố đã được xác định là gây ra các biến chứng sau mổ đặc 

biệt là tim mạch và là một yếu tố nguy cơ của tử vong sau mổ. Tác dụng này càng rõ hơn 

khi tụt huyết áp sâu và kéo dài.  Tụt huyết áp cũng là một yếu tố nguy cơ của biến chứng 

não mà tần suất của nó gia tăng trên các bệnh nhân phẫu thuật. Tụt huyết áp cũng có liên 

quan đến sự xuất hiện của suy thận cấp mà chính nó có liên quan đến sự gia tăng thời gian 

nằm hồi sức và các biến chứng khác sau mổ. Do đó việc phòng ngừa tụt huyết áp quan 

trọng trong gây mê. Mục tiêu này càng quan trọng hơn trên các bệnh nhân tăng huyết áp. 

Nguy cơ liên quan đến tụt huyết áp xuất hiện ngay khi giá trị ngưỡng 80mmHg của huyết 

áp trung bình và nguy cơ tăng lên đối với các giá trị dưới 50mmHg. Việc phòng ngừa 

mang tính cá nhân hóa của tụt huyết áp dựa trên việc biết giá trị nền của mỗi bệnh nhân và 

việc duy trì một huyết áp động mạch lớn hơn 90% các giá trị tham khảo này.  

Điều trị tụt huyết áp chu phẫu 

- Việc điều trị huyết áp thấp chu phẫu trước hết cần chú ý liều lượng của các thuốc mê, bù 

dịch và việc dung thuốc co mạch. Trong thực hành lâm sàng, các thuốc co mạch này đều 

là những đồng vận của hệ giao cảm: ephedrine, phenylephrine, noradrenaline.   

Ephedrine là thuốc co mạch được sử dụng nhiều nhất do dễ sử dụng và thời gian tác dụng dài.  

- Việc dùng Phényléphrine ngày càng tăng từ khi đồng vận này được đưa ra thị trường dưới 

dạng pha loãng sẵn 50 µg/ml. 

- Noradrénaline được xem như thuốc chọn lựa thứ 2. Việc dung thuốc này cũng ngày càng 

tăng lên. 

Éphédrine  

Ephedrine là một đồng vận giao cảm gián tiếp không phải nhóm catecholaminergic. Tác dụng 

vận mạch của nó xuất phát từ việc phóng thích noradrenaline của các hạt dự trữ do đó: 

- Nó có tác dụng α1 gián tiếp và tác dụng β yếu  

- Thời gian tác dụng là 15-20 phút  

- Có hiện tượng cạn kiệt hiệu quả co mạch (hiện tượng lờn thuốc) khi liều lượng sử dụng 

hơn 30 mg.  

- Tăng huyết áp thường đi kèm với tăng tần số tim, điều này có lợi trong trường hợp giảm 

hồi lưu máu tĩnh mạch 

- Tụt huyết áp đi kèm với tần số tim bị chậm (ví dụ gây tê tủy sống). 

- Do hiệu quả thấp hơn adrenaline 8 lần và thời gian tác dụng gây co mạch kéo dài, ephedrine 

là thuốc gây co mạch chọn lựa đầu tiên ở giai đoạn trong mổ. 

Phényléphrine 

- Phényléphrine là một đồng vận alpha-1 trực tiếp, gây co mạch  mạnh ở động mạch và tĩnh 

mạch. Lợi ích chính yếu của nó là làm tăng huyết áp động mạch mà không làm tăng tần số 

tim, thậm chí còn làm giảm tần số tim (phản xạ về áp lực). Phényléphrine phải được dùng 
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bằng các liều bolus 50 - 100 μg để nâng huyết áp động mạch trung bình lên 10-20 mmHg. 

Phải thăm dò liều phenylephrine, đồng thời lưu ý thời gian tiềm phục 42 giây giữa thời 

gian chích thuốc và hiệu quả co mạch tối đa, để tránh tăng quá cao huyết áp động mạch có 

liên quan đến giảm cung lượng tim.  

Noradrénaline 

- Đồng vận giao cảm trực tiếp này có tác dụng alpha ưu thế trên mạch máu ngoại vi và tác 

dụng bêta -1 trên cơ tim, gần với tác dụng bêta -1 của adrenaline.  Tác dụng bêta-2 trung 

bình so với tác dụng co mạch của nó.  

Noradrénaline làm tăng huyết áp động mạch và tăng cung lượng tim đồng thời làm tăng 

tần số tim và thể tích tống máu tâm thu (10-15 %). 

Trong thực hành lâm sàng, noradrénaline là một điều trị chọn lựa thứ hai cho các trường 

hợp tụt huyết áp chu phẫu không đáp ứng với Ephédrine hoặc Phényléphrine. 

Noradrenaline có tác dụng nhanh, mạnh nên cần phải cho bằng đường truyền tĩnh mạch 

liên tục qua bơm tiêm điện. Liều thông thường của noradrenaline để duy trì huyết áp 

động mạch trong lúc mổ nằm trong khoảng 30 và 80 µg/giờ. Noradrénaline thường được 

pha loãng thành 10 µg/ml.  

Tóm lại 

- Các tác dụng xấu của các biến chứng tuần hoàn trong và sau mổ đòi hỏi phải xác định 

trước một phác đồ phòng ngừa hiệu quả các rối loạn tuần hoàn chu phẫu. Khi xảy ra, các 

rối loạn này cần phải được điều trị nhanh chóng với các mục tiêu duy trì huyết áp động 

mạch và tần số tim trong các ngưỡng đã được xác định một cách hoàn hảo.  
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03.1412. KỸ THUẬT CẤP CỨU NGỪNG TIM 

Người thực hiện:  

1. BS trưởng nhóm hồi sinh tim phổi: chịu trách nhiệm y lệnh thuốc, hồi sức (là bác sĩ có 

kinh nghiệm hồi sức/ Trưởng tua trực) 

2. Nhân viên y tế CPR: nhiệm vụ thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực (các BS, điều dưỡng 

hiện có). 

3. Nhân viên y tế kiểm soát hô hấp: nhiệm vụ thực hiện bóp bóng mặt nạ giúp thở hay đặt 

NKQ (các BS gây mê, KTV gây mê, BS hồi sức hiện có). 

4. Nhân viên y tế kiểm soát máy khử rung: thực hiện cài đặt các chế độ máy khử rung, cường 

độ khử rung theo y lệnh trưởng nhóm (các BS, điều dưỡng hiện có). 

5. Nhân viên y tế chịu trách nhiệm thuốc: thực hiện lập đường truyền tĩnh mạch, hoặc đường 

truyền qua xương, thực hiện y lệnh thuốc từ bs Trưởng nhóm, ghi lại y lệnh thuốc đã cho 

(điều dưỡng hiện có)  

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

1. Đánh giá dấu hiện dọa ngưng tim- ngưng tim 

- Nhịp tim chậm dưới 50 l/ph người lớn, dưới 20% giá trị bình thường 

- Ngưng tim trẻ em nếu nhịp tim dưới 90 l/ph trẻ sơ sinh < 1 tháng 

2. Kích hoạt nhóm phản ứng khẩn cấp: 

- Hét to cấp cứu, gọi hỗ trợ, chuẩn bị máy khử rung, mời Bác sĩ. 

3. Hồi sinh tim phổi chất lượng cao (CPR) 

- Cung cấp oxy:  

 Bóp bóng giúp thở qua mặt nạ (bóng- mask): người lớn 10-12 l/ph (5s/ nhịp thở) trẻ 

em 20-30 nhịp thở/ phút (2-3s/ nhịp thở). 

 NKQ có sẵn: cung cấp nhịp thở tương tự bóng bóp, chú ý ko nên thể tích thở cao 

- Gắn monitor theo dõi điện tim hoặc điện cực sốc của máy khử rung tự động, hoặc khởi 

động máy sốc điện. 

- Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, hoặc nội khí quản: thực hiện đồng 

thời với các hoạt động khác nếu có thể. 

- Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không:  

 Nhịp tim sốc điện được là rung thất, nhịp nhanh thất vô mạch.  

 Chống chỉ định sốc điện: vô tâm thu, hoạt động điện vô mạch, nhịp tự thất rời rạc 

- Xoa bóp tim ngoài lồng ngực CPR: 

 Tốc độ: 100- 120 l/ph, nếu bóp bóng giúp thở người lớn tỉ lệ 30: 2 (30 nhịp nhấn tim, 

2 lần giúp thở), trẻ em 15: 2 (15 nhịp nhấn tim, 2 lần giúp thở) 

 Độ sâu nhấn tim: 5- 6 cm người lớn, 5 cm trẻ em, 4 cm ở trẻ <12 tháng (1/3 chiều sâu 

trước sau lồng ngực) 

 Lồng ngực nở ra hoàn toàn sau mỗi lần nhấn. 

- Sốc điện khử rung: mức năng lượng 
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 Trẻ em + lần sốc đầu tiên: 2 J/kg, + lần thứ 2: 4 J/kg, + Các lần sau > 4J/kg nhưng 

không quá 10 J/kg hoặc cường độ năng lượng người lớn 

 Người lớn: máy 2 pha khởi đầu 120-200 J, tăng dần, máy 1 pha 360J 

- Liệu pháp dùng thuốc: 

 Adrenalin Người lớn: 1 mg mỗi 3-5 ph, trẻ em liều 0,01 mg/kg IV/IO (tối đa 1mg)  mỗi 

3-5ph, nếu qua NKQ thì 0,1 mg/kg 

 Amiodarone: người lớn liều đầu 300mg bolus, lặp lại 150 mg sau 10-15ph, trẻ em 5mg/ 

kg 

 Lidocain liều đầu 1-1.5 mg/kg, liều 2 0.5-0.75 mg/kg 

4. Chăm sóc sau ngưng tim 

- Kiểm soát đường thở 

 Duy trì SpO2 92-99% 

 PaCO2 35-35 mmHg 

- Kiểm soát huyết động: 

 HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

- Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được: 5T- 5H 

 5H: Giảm thể tích tuần hoàn, Giảm oxi máu, giảm Kali/tăng kali máu, toan máu, hạ 

thân nhiệt. 

 5T: tràn khí màng phổi áp lực, chèn ép tim, độc chất, thuyên tắc phổi, Nhồi máu cơ tim  

- Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, chụp CT não, ngoại khoa… 

- Chăm sóc giai đoạn Hồi phục 

 Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. 

 Ngăn ngừa sốt 

 Ngăn ngừa lạnh run. 

 Theo dõi và ổn định huyết áp 

 Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

 Theo dõi điện giải và đường huyết 

 An thần 
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Bảng kiểm Quy trình Ngưng tim ngưng thở - Hồi sinh tim phổi 

 Điểm (có 1, không 0) 

1. Nhận biết tình huống gây ngưng tim, dấu hiệu ngưng tim.  

2. Đánh giá ngưng tim ngưng thở  

3. Kích hoạt phản ứng khẩn cấp  

4. CPR chất lượng cao 

-  Cung cấp oxi: bóp bóng/ NKQ 

-  Gắn monitor theo dõi/ khử rung tự động 

-  Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không. 

- Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, hoặc 

nội khí quản 

-  CPR trong 2 ph 

-  Đánh giá hiệu quả CPR nhờ theo dõi EtCO2/ NKQ 

-  Epinephrine mỗi 3-5 ph, liệu pháp điều trị thuốc 

 

5. Chăm sóc sau ngưng tim 

 - Kiểm soát đường thở: …………………………….. 

    + SpO2 92-99%........................................................ 

    + PaCO2 35-35 mmHg…………………………… 

- Kiểm soát huyết động: 

    + HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

- Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được: 5T- 

5H 

- Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, chụp 

CT não, ngoại khoa… 

 

6. Hồi phục 

- Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. 

- Ngăn ngừa sốt 

- Ngăn ngừa lạnh run. 

- Theo dõi và ổn định huyết áp 

- Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

- Theo dõi điện giải và đường huyết 

- An thần 
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03.1413. KỸ THUẬT CÂP CỨU NGƯNG THỞ 

Người thực hiện:  

1. BS trưởng nhóm hồi sinh tim phổi: chịu trách nhiệm y lệnh thuốc, hồi sức (là bác sĩ có 

kinh nghiệm gây mê hồi sức/ Trưởng tua trực) 

2. Nhân viên y tế kiểm soát hô hấp: nhiệm vụ thực hiện bóp bóng mặt nạ giúp thở hay đặt 

NKQ (các BS gây mê, KTV gây mê, BS hồi sức hiện có). 

3. Nhân viên y tế chịu trách nhiệm thuốc: thực hiện lập đường truyền tĩnh mạch, hoặc đường 

truyền qua xương, thực hiện y lệnh thuốc từ bs Trưởng nhóm, ghi lại y lệnh thuốc đã cho 

(điều dưỡng hiện có)  

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

1. Đánh giá dấu hiệu ngưng thở 

- Bệnh nhân tím, tụt SpO2 hơn 20% so với bình thường bệnh nhân, hay dưới 92% (người 

lớn) 

- Máy thở không hoạt động/ bệnh nhân có NKQ lệ thuộc máy thở 

- Thở chậm ( tần số thấp theo tuổi) 

- EtCO2 theo dõi trên 45 mmHg 

2. Kích hoạt nhóm phản ứng khẩn cấp: 

- Hét to cấp cứu, gọi hỗ trợ, chuẩn bị dụng cụ thông khí, mời Bác sĩ. 

3.  Đánh giá cần Hồi sinh tim phổi chất lượng cao (CPR) là tình huống ngưng tim ngưng 

thở hay không 

4. Cung cấp oxi – Hỗ trợ hô hấp 

- Bóp bóng giúp thở qua mặt nạ (bóng- mask): người lớn 10-12 l/ph (5s/nhịp thở) trẻ em 

20-30 nhịp thở/phút (2-3s/nhịp thở) hoặc tần số theo tuổi qua NKQ 

- NKQ có sẵn: cung cấp nhịp thở tương tự bóng bóp, chú ý ko nên thể tích thở cao quá 

10 ml/kg. 

- Khám phổi kiểm tra biến chứng: tràn khí- dịch màng phổi… 

- Thử khí máu động mạch hoặc khí máu tĩnh mạch kiểm tra. 

- Đặt lại nội khí quản nếu cần 

- Kiểm tra X quang phổi, siêu âm nhanh tại giường. 
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03.1414. KỸ THUẬT CHỌC TĨNH MẠCH CẢNH TRONG 

I. CHỈ ĐỊNH 

1. Dùng các thuốc vận mạch 

2. Bồi phụ dịch, điện giải, máu số lượng lớn, tốc độ nhanh, trong sốc, suy tuần hoàn cấp, 

truyền các loại dịch có áp lực thấm thấu cao. 

3. Đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm 

4. Kích thích tim bằng một catheter điện cực khi có nhịp chậm 

5. Lọc máu 

6. Cần phải có đường truyền vào tĩnh mạch nhưng không thể thiết lập được đường truyền 

ngoại biên. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm tại vị trí đặt catheter cho đến tim. 

2. Nhiễm trùng tại vị trí cần đặt ống thông. 

3. Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước → dùng siêu âm dò vị trí và tình trạng tĩnh mạch. 

4. Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc 

các  người bệnh có giảm tiểu cầu, mặc dù thường được sử dùng các kim nhỏ để đặt 

và/hoặc truyền các huyết tương tươi đông lạnh và/hoặc tiểu cầu cho các người bệnh 

này trước khi làm thủ thuật.  

III. CHUẨN BỊ 

1.  Người thực hiện 

 Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này  

 01 Điều dưỡng phụ khử khuẩn 

 Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 

 Đứng ở trên đầu giường chếch phải khi đặt tĩnh mạch cảnh trong phải. 

2.  Phương tiện 

 Bộ catheter 1 nòng, 2 nòng, 3 nòng tùy vào nhu cầu sử dụng: 01 bộ 

 Nếu siêu âm: Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz, bao bọc đầu dò và dây máy vô 

khuẩn (nếu chích dưới hướng dẫn siêu âm) 

 Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 

 Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

3. Tiến hành 

  Xác định vị trí hoặc siêu âm định hướng trước khi đặt catheter: 

+ Qua đường TM cảnh trong: Xác định tam giác Sedillot (3 cạnh là xương đòn, bờ 

trong bờ ngoài cơ ức đòn chũm). Sờ động mạch cảnh, xác định tĩnh mạch cảnh trong 

nằm song song phía ngoài cách 0.5-1cm với ĐM cảnh. 

 Có siêu âm: dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí tĩnh mạch cảnh trong. 

Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang hoặc mặt cắt dọc. Mặt cắt ngang thường được ưa 



 

624 

 

dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt 

cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, động mạch cảnh và tuyến giáp. Đánh giá 

tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được để hình 

ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đầu nghiêng quá 30 độ vì dễ cắt 

ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch.. Đặt BN tư 

thế Trendelenburg, kê gối dưới 2 vai (có thể dùng chai dịch thay thế). Quay đầu bệnh 

nhân sang bên đối diện bên đặt catheter 

 Tiến hành dò tĩnh mạch theo mốc giải phẫu (chích mù) 

+ Đi kim theo đường Daily: chọc dò ở đỉnh tam giác Sedillot (tạo bởi xương đòn, bờ 

trong bờ ngoài cơ ức đòn chũm) 

+ 1 tay bắt mạch cảnh, 1 tay dùng kim dò 22G. 

+ Mặt vát bơm dò ngửa lên trên, mũi kim tạo 1 góc 30-45 độ so với mặt da 

+ Hướng mũi kim về phía núm vú cùng bên hoặc khoang liên sườn 5 đường giữa đòn 

+ Vừa đẩy kim vừa hút, vào tĩnh mạch khi đi sâu khoảng 2 – 3.5 cm 

+ Nếu hút được máu đỏ tươi, xác định là đã dò vào động mạch cần rút kim ra, ép gạc 

bịt chặt vào vị trí dò để tránh chảy máu 

+ Nếu không hút được máu, rút kim ra chọc hướng chếch bên hơn hoặc vào trong 

hơn 1 chút. Nếu tiếp tục không được, dùng trợ giúp của máy siêu âm 

 Nếu chích dưới hướng dẫn siêu âm: Bôi gen vào đầu dò sau đó dùng túi ni lon (bao 

camera) vô khuẩn bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và bao 

ni lon.  

Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 

30-45 độ. Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn 

thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ 

nhàng đưa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim 

theo tín hiệu trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch và rút thấy máu đỏ 

sẫm trào ra đốc kim. 

 Quá trình luồn phải đảm bảo dễ dàng, không gặp cản trở. Nếu luồn Guidewire khó 

khăn, cần rút bỏ Guidewire, thử hút lại máu bằng bơm dò để đảm bảo kim dò vẫn còn 

trong tĩnh mạch, sau đó luồn lại Guidewire. 

 Trong quá trình luồn, theo dõi liên tục Monitor. Nếu có ngoại tâm thu, rút Guidewire 

ra một khoảng, đến khi hết ngoại tâm thu, luồn lại chậm hơn. 

 Nối catheter với bộ truyền dịch, đảm bảo dịch chảy thành dòng. 

Hạ chai dịch thấp hơn giường bệnh nhân, đảm bảo máu chảy ngược lại vào dây 

truyền. Truyền dịch trở lại với tốc độ 50ml/giờ tránh tắc catheter. 

Cố định catheter ở mức 11-13cm đối với TM cảnh trong và. Khâu cố định catheter 

bằng chỉ 3.0. 

Chụp XQ ngực sau kết thúc thủ thuật. Đầu của cathter phải nằm trong tĩnh mạch chủ 

trên. 
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4. Xử trí tai biến: 

 Chọc vào động mạch: rút kim ra và băng ép 5 phút 

 Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 

 Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter. 
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03.1452. SIÊU ÂM TIM CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim cấp cứu tại giường là một kỹ thuật thăm dò không xâm nhập rất cần thiết 

trong hồi sức cấp cứu các người bệnh nặng, giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhanh 

một số các rối loạn tim mạch, từ đó đưa ra biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhồi máu cơ tim 

- Tràn dịch màng tim, tràn máu màng tim. 

- Sùi van tim. 

- Tình trạng sốc: sốc tim, sốc nhiễm khuẩn… 

- Theo dõi hiệu quả của phương pháp điều trị. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. 

- Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm tim, mạch máu: 

+ Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. 

+ Ngồi bên phải của người bệnh. 

+ Tay phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Điều dưỡng: đội mũ, đeo khẩu trang. 

+ 01 Điều dưỡng theo dõi các chức năng sống, đảm bảo hô hấp và đường truyền tĩnh 

mạch cho Người bệnhtrong quá trình làm siêu âm. 

+ 01 Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong quá trình làm thủ thuật: thay đổi tư thế người bệnh. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm có chức năng siêu âm mạch máu. 

- Máy monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Gel siêu âm: 1 lọ 

- Gạc sạch vô khuẩn: 1 gói 

- Găng khám: 3 đôi 

- Mũ phẫu thuật: 3 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật: 3 cái 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Điện cực theo dõi điện tim khi làm siêu âm: 3 cái 

- Chi phí bão dưỡng máy 

- Chi phí khấu hao máy 
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3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh, gia đình người bệnh biết lợi ích của siêu âm mạch máu tại giường. 

- Người bệnh nằm ngửa, tùy vào vị trí siêu âm mà có tư thế khác nhau. 

- Mắc điện tâm đồ đồng thời trong lúc làm siêu âm. 

- Người bệnh có thở máy phải chú ý đảm bảo tình trạng hô hấp cho người bệnh trong quá 

trình làm siêu âm. 

- Người bệnh có truyền các thuốc vận mạch phải chú ý đảm bảo đường truyền tĩnh mạch 

trong quá trình làm siêu âm. 

4. Hồ sơ bệnh án 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm 2D: cho phép khảo sát cấu trúc quả tim đang hoạt động 

a. Mặt cắt cạnh ức trái 

- Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn 3 hoặc 4, hoặc 5. 

Mặt cắt theo trục dọc 

 

- Cho phép khảo sát buồng tống máu thất phải, van động mạch chủ (ĐMC), ĐMC lên, vách 

liên thất, thất trái, van hai lá (HL), vòng van HL, các dây chằng van HL, nhĩ trái, thành 

sau thất trái, ĐMC ngực ở hình ảnh cắt ngang 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van ĐMC, van HL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 
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+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

 Mặt cắt theo trục ngang 

-  Thẳng góc với trục dọc của tim (xoay đầu dò 900 theo chiều kim đồng hồ), có 3 mặt 

cắt từ trên xuống dưới (mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn, mặt cắt ngang qua van HL, 

mặt cắt ngang cột cơ) 

+ Mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn: quan sát được ĐMC, van ĐMC có hình chữ  

―Y―, nhĩ trái, nhĩ phải, vách liên thất, van ba lá, buồng tống máu thất phải, van ĐM 

phổi, thân ĐM phổi, 2 nhánh ĐM phổi phải và ĐM phổi trái, ĐM vành trái. 

  

 

Hình 2. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang qua gốc mạch máu lớn 

+ Mặt cắt ngang van HL: giúp thấy được van HL nằm giữa thất trái 

+ Mặt cắt ngang cột cơ: thấy được 2 cột cơ (trước bên và sau giữa), thất phải nhỏ hơn 

thất trái và nằm phía trước bên thất trái, có thể thấy được ĐMC xuống (cắt ngang) nằm 

sau thất trái 

 

Hình 3. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang thấp dưới van hai lá 

 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Van ĐMC: có thể thấy dày từng lá van ĐMC, van ĐMC chỉ có 2 lá. 
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+ Van HL: dầy mép van, hẹp van HL 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng nhiều 

có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

+ Hẹp ĐM phổi. 

b. Các mặt cắt từ mỏm tim 

Người bệnh nằm ngửa, đầu dò đặt ở mỏm tim hướng đến đáy tim. 

* Mặt cắt 4 buồng: khảo sát được cấu trúc tim theo chiều dọc (2 buồng thất, vách liên thất 

(VLT), hai buồng nhĩ, van HL, van BL, các TM phổi đổ về NT. 

Mặt cắt 2 buồng: từ mặt cắt 4 buồng xoay đầu dò 90
0 

theo chiều kim đồng hồ sẽ được mặt 

cắt 2 buồng, khảo sát được thất trái, nhĩ trái, thành trước thất trái, thành dưới thất trái. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng), khoảng trống siêu âm thành dưới 

thất trái (mặt cắt 2 buồng). 

c. Mặt cắt dưới bờ sườn 

Người bệnh nằm ngửa, đầu gối hơi gập, đầu dò đặt ở thượng vị dưới mũi ức 

* Mặt cắt 4 buồng: thấy các cấu trúc tim tương tự như mặt 4 buồng từ mỏm 

 

Hình 4. Mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn 

* Mặt cắt trục ngang: có thể cắt theo đáy tim thấy được ĐMC và thân ĐM phổi, cắt ngang 

van HL, ngang cột cơ, ngang TM chủ dưới và nhĩ phải. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 
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+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

- Các mặt cắt trên hõm ức 

* Theo trục dọc: thấy được cung ĐMC và các nhánh thân ĐM cánh tay đầu, ĐM 

cảnh gốc trái, ĐM dưới đòn trái, ĐMC lên, ĐMC xuống, eo ĐMC, ĐM phổi phải cắt ngang 

* Theo trục ngang: từ mặt cắt trục dọc, xoay đầu dò 90
0 

ngược chiều kim đồng hồ 

sẽ được một mặt cắt trục ngang thấy được cung ĐMC cắt ngang, ĐM phổi phải theo chiều 

dọc, TM chủ trên và TM vô danh, nhĩ trái và các TM  phổi. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hẹp eo ĐMC 

+ Phình, tách ĐMC đoạn quai. 

- Siêu âm TM 

- Sóng siêu âm thẳng góc với cấu trúc tim, giúp đo được bề dày, bề rộng các cấu trúc này. 

- Đầu dò đặt ở bở trái xương ức khoang liên sườn 3 hoặc 4, đầu dò tạo với mặt phẳng lồng 

ngực một góc 800  - 900. 

* Vị trí mặt cắt ngang thất: 

Thiết đồ cạnh ức trái (trục dài hoặc trục ngắn) là vị trí chuẩn nhất để đo các kích thước 

của thất trái trên siêu âm TM (theo hiệp hội siêu âm tim mạch hoa kỳ). 

Cắt ngang thất trái ngay sát bờ tự do của van HL, từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc: 

thành ngực phía trước, thành trước thất phải, buồng thất phải, VLT, buồng thất trái, thành 

sau thất trái, thượng tâm mạc dính sát ngoại tâm mạc cho hình ảnh siêu âm đậm. Mặt cắt này 

cho phép đo 

- Vào cuối thời kỳ tâm trương (khởi đầu sóng Q của phức bộ QRS trên ĐTĐ) đường 

kính thất phải, bề dày vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái 

- Vào cuối thời kỳ tâm thu (đo ở vị trí vách liên thất đạt được độ dày tối đa) bề dày 

vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái. 

- Thể tích tống máu thất trái, từ đó có thể tính được cung lượng tim. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Di động bất thường van HL: di động song song trong hẹp van HL 

+ Bề dầy VLT (bt: tâm trương 7,5 ± 1mm; tâm thu 10 ± 2 mm) 

+ Thành sau thất trái (bt: tâm trương 7,0 ± 1 mm; tâm thu 12 ± 1 mm) 
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+ Di động bất thường VLT, thành sau thất trái: giảm di động, di động nghịch thường 

trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đường kính thất phải (bt 16 ± 4mm) 

+ Đường kính thất trái (bt: tâm trương 46 ± 4 mm,tâm thu 30 ± 3 mm) 

+ Thể tích thất trái tâm trương ( 101 ± 17 ml) và tâm thu (37 ± 9 ml), thể tích tống máu 

thất trái. 

+ Phân số co rút cơ thất trái (%D: 34 ± 6) 

+ Phân số tống máu thất trái (EF: 63 ± 7 %) 

+ Tràn dịch màng tim: nếu khoảng trống siêu âm ở sau thất trái thời kỳ tâm thu, tâm 

trương. 

* Vị trí mặt cắt ngang van ĐMC và nhĩ trái 

Từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc thành trước lồng ngực, thành trước thất phải, 

buồng tống máu thất phải, thành trước ĐMC nối liền bằng vách liên thất, sự liên tục của van 

HL-ĐMC, buồng nhĩ trái, thành sau nhĩ trái. 

Chỉ quan sát được 2 trong 3 lá van sigma của ĐMC: lá vành phải và lá không vành. 

Vận động các van sigma ĐMC khi mở tạo thành ―hình hộp―. Mặt cắt này cho phép đo: 

+ Đường kính cuối tâm trương ĐMC (bt: 28 ± 3 mm) 

+ Biên độ mở van ĐMC 

+ Đường kính cuối tâm thu của nhĩ trái (bt: 31 ± 4 mm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở 

thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục ngang). 

Siêu âm Doppler 

Hiệu ứng doppler được phát sinh khi sóng siêu âm với một tần số fi được phát ra 

gặp một cấu trúc đang chuyển động, dội trở lại với tần số fr, hiệu số fi và fr  là fd 

2fi  x V x cosθ 

fd = ------------------------- 

C 

V: vận tốc dòng máu theo cm/sec 

θ: góc hợp bởi chùm siêu âm tới fi  và chiều di chuyển của cấu  trúc. 

Trong tim mạch cấu trúc là dòng máu, đại diện là hồng cầu C: vận tốc của sóng siêu âm 

trong mô sinh vật (1560 cm/sec). 

Mục đích của siêu âm doppler: khảo sát huyết động không xâm nhập 
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c. Các dạng của siêu âm doppler: doppler xung, doppler liên tục, doppler màu (một dạng 

đặc biệt của doppler xung). 

* Doppler xung: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 1 tinh thể, 

do đó chùm siêu âm phát ra ngắt quãng để đầu dò nhận âm dội  sau 1 khoảng thời gian chậm 

chễ (time delay) mà độ dài ngắn phụ thuộc vào độ sâu cần thăm dò. 

* Doppler liên tục: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 2 tinh thể 

khác nhau của đầu dò, do đó không có hạn chế về tốc độ máu. 

* Doppler màu: là doppler xung mà vận tốc và chiều di chuyển của dòng máu được thể 

hiện bằng mầu sắc khác nhau với độ đậm nhạt khác nhau. Theo qui ước, khi dòng chảy 

hướng tới đầu dò ta có màu đỏ, và màu xanh khi dòng chảy đi xa đầu dò. 

d. Khảo sát các dòng chảy bình thường 

- Dòng chảy qua van HL: ghi tốt nhất ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm 

- Thời kỳ tâm trương: hai sóng dương, gồm sóng E (sóng đổ đầy đầu tâm trương của thất 

trái) và sóng A (sóng đổ đầy khi nhĩ trái co bóp) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van HL (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm thu) 

* Dòng chảy qua van ĐMC: thường ghi được ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm, hoặc mặt cắt 

cạnh ức phải, hoặc mặt cắt trên hóm ức là sóng tâm thu lên nhanh, xuống nhanh. Phổ dương 

hay âm tùy vị trí mặt cắt. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐMC (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm trương) 

* Dòng chảy qua van ba lá: thường ghi được mặt cắt 4 buồng từ mỏm, mặt cắt cạnh ức 

trái, mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn. Phổ của dòng van ba lá cùng dạng với phổ của dòng 

dòng van HL (phổ có dòng dương). Trong thời kỳ tâm thu có thể thấy dòng hở van BL (phổ 

có dòng âm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hở van BL (dòng phụt ngược ở thời kỳ tâm thu) 

+ Tăng áp ĐM phổi: chênh áp qua van thời kỳ tâm thu > 30 mmHg 

* Dòng chảy qua van ĐM phổi: thường ghi được ở mặt cắt cạnh ức trái. Thời kỳ tâm 

thu, phổ có dòng âm. Thời kỳ tâm trương có thể có phổ của hở van ĐM phổi (phổ có dòng 

dương). 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐM phổi (dòng phụt ngược ở thời 

kỳ tâm trương) 

VII. THEO DÕI 

- Ý thức, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2  trong quá trình làm siêu âm 

- Các thông số máy thở (nếu người bệnh đang thở máy). 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Siêu âm doppler tim, tr. 81-97. 
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03.1457. ĐẶT, THEO DÕI MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Tạo nhịp tạm thời nhằm điều trị, dự phòng các rối loạn nhịp chậm và một số rối loạn 

nhịp nhanh.  

II. CHỈ ĐỊNH  

1. Nhịp chậm trong nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp  

- Hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp II, III ở NMCT trước vách.  

- Block hai phân nhánh mới xuất hiện.  

- Block nhánh luân phiên.  

- Block nhánh mới xuất hiện ở NMCT trước vách.  

- Block nhĩ thất các mức độ mà tần số thất chậm có triệu chứng.  

2. Nhịp chậm không có NMCT cấp  

- Các trường hợp suy nút xoang, block nhĩ thất cấp II, III có triệu chứng trơ với thuốc.  

- Block nhĩ thất cấp III có QRS giãn rộng hoặc tần số thất < 50 ck/ph.  

3. Dự phòng nhịp chậm  

- Thông tim hoặc sinh thiết cơ tim ở người bệnh có block nhánh trái.  

- Sốc điện chuyển nhịp ở người bệnh mới xuất hiện hội chứng suy nút xoang.  

- Block nhĩ thất hoặc block nhánh ở người bệnh viêm nội tâm mạc cấp.  

- Trước khi mổ người bệnh block 2 phân nhánh có tiền sử ngất.  

- Điều trị bằng thuốc làm nhịp tim chậm nhiều hơn.  

4. Trong điều trị một số rối loạn nhịp nhanh  

- Cắt cơn nhịp nhanh thất hay nhịp nhanh trên thất tái phát nhiều lần.  

- Ngăn ngừa các rối loạn nhịp thất do nhịp chậm gây nên bao gồm cả xoắn đỉnh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Không có chống chỉ định.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời.  

- Introducer.  

- Dây điện cực kèm dây cáp nối với máy tạo nhịp.  

- Kim chọc mạch, kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  
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- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900,...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch,...  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

2. Gây tê và chọc mạch theo phương pháp Seldinger. Vị trí chọc mạch trong đặt máy 

tạo nhịp tạm thời có thể là: tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh trong hay tĩnh mạch 

đùi.  

3. Luồn guidewire qua kim chọc mạch, đặt Introducer.  

4. Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

5. Tìm ngưỡng tạo nhịp. Đặt các thông số cho máy tạo nhịp.  

6. Cố định dây điện cực.  

7. Sát trùng lại và băng kín vị trí đặt.  

VI. THEO DÕI  

1. Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

2. Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

3. Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

4. Tại vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông: ép mạch tại vị trí chọc 

5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

-  Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị 
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- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra. Vì vậy, phải thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo; chuyển 

vị trí khác hoặc dùng thuốc chống loạn nhịp hay sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch Việt 

Nam năm 2010. 
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03.1460. THỞ MÁY XÂM NHẬP, KHÔNG XÂM NHẬP VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC 

KHÁC NHAU 

A.  THỞ MÁY XÂM NHẬP 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo xâm nhập là phương thức thông khí xâm nhập trong đó người bệnh 

thở máy với thể tích lưu thông và tần số thở được đặt trước. Phương thức này kiểm soát 

được thông khí phút của người bệnh nhưng áp lực đường thở sẽ thay đổi tùy theo tình 

trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, cần phải cho người bệnh thở theo máy 

hoàn toàn do đó phần lớn các trường hợp phải sử dụng thuốc an thần và giãn cơ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp cấp: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, cơn hen phế quản cấp nặng 

và nguy kịch. 

- Tổn thương phổi cấp do chấn thương đụng dập phổi, do đuối nước, do hít. 

- Các trường hợp suy hô hấp nặng có tần số thở nhanh hoặc chống máy khi thở máy theo 

phương thức hỗ trợ/điều khiển. 

- Người bệnh ngừng thở do bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý thần kinh trung ương, ngộ độc. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

2.1. Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ - Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc - Xà phòng Savondoux rửa tay 

2.2. Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí 

2.3. Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho Người bệnh (nếu Người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 
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hợp pháp của Người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của Người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế Người bệnh: Người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho Người bệnh, gia đình Người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra Người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Đặt các thông số máy thở ban đầu 

- Thể tích lưu thông (Vt): 

+ 8 – 10 ml/kg cân nặng lý tưởng ở Người bệnh không có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc bệnh lý 

gây ―phổi nhỏ‖ (ARDS, xẹp phổi). 

+ Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn hoặc ―phổi nhỏ‖: đặt Vt lúc đầu 7 – 8 ml/kg. 

- Tần số thở: 14 – 16 lần/phút. 

- Lưu lượng dòng đỉnh: 40 – 60 lít/phút (I/E = 1/3 đối với bệnh phổi tắc nghẽn, I/E = 1/2 

với các trường hợp khác). 

- - FiO2  = 1,0. 

- PEEP = 5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi Người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho Người bệnh thở máy 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở 

3.4.1. Điều chỉnh Vt, tần số: 

- Pplat > 30 cmH2O: giảm Vt đến khi đưa được Pplat xuống dưới 30 cmH2O. 

- PaCO2  thấp: giảm Vt hoặc giảm tần số máy thở. 

- PaCO2 cao, pH giảm: tăng Vt (cần theo dõi không để Pplat > 30 cmH2O), hoặc tăng tần 

số máy thở. 

3.4.2. Điều chỉnh FiO2 và PEEP: 

- SpO2, PaO2 thấp: tăng FiO2 hoặc tăng PEEP (ưu tiên tăng PEEP nếu FiO2  đã tới 0,6). 

- SpO2, PaO2 cao: giảm FiO2, khi FiO2 xuống tới 0,4 mà SpO2, PaO2 vẫn cao: giảm dần 

PEEP. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 – 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng Người bệnh, 
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làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1 – 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Giảm dần mức FiO2,và PEEP khi có thể được bằng cách đánh giá tình trạng phổi hàng 

ngày (lâm sàng, xquang phổi, khí máu, nguyên nhân …) 

- Hạn chế dùng an thần nếu có thể được, mỗi ngày ngừng thuốc an thần trong 2-3 giờ ( cửa 

sổ an thần ) để đánh giá tình trạng phổi 

- Khi nào PEEP còn 5 cm H2O, và FiO2 giảm còn 40% thì bắt đầu làm nghiệm pháp cai 

thở máy bằng ống chử T , hoặc bằng phương thức CPAP hàng ngày, nếu đạt yêu cầu thì 

rút ống nội khí quản. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp. 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục, giảm Vt, giảm PEEP về múc 

thấp nhất mà vẫn duy trì được PaO2>60 mmHg 

Dự phòng: điều chỉnh Vt để giữ Pplat < 30 cmH2O. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: 

Dự phòng: đặt Vt thấp (Pplat < 30 cmH2O). 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 

 

     B. THỞ MÁY KHÔNG XÂM NHẬP 

I. ĐỊNH NGHĨA/ĐẠI CƯƠNG 

Thở máy không xâm nhập thường áp dụng phương thức BiPAP (Bi-level Positive Airway 

Pressure ventilaton - BiPAP) là phương thức thông khí hỗ trợ 2 mức áp lực dương. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sau phẫu thuật tim phổi 

- Sau gây mê phẫu thuật 

- Mức độ nhẹ của đợt cấp COPD, tổn thương phổi cấp, phù phổi cấp 

- Suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nhẹ và trung bình 

- Suy tim 

- Hội chứng ngừng thở khi ngủ 

- Sau rút nội khí quản có phù nề và hẹp nhẹ thanh quản 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở , ngừng tim 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng, 

- huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim . 
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- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt. 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Người bệnh không hợp tác với thở không xâm nhập 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở, ho khạc kém. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí và máy hút áp lực âm liên tục 

Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

3.1. Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện hợp 

pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại diện 

của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

3.2. Tư thế người bệnh: người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm đầu 

bằng nếu tụt huyết áp 

3.3. Thở máy tại giường bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia kỹ 

thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 
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3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1 Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- IPAP 8-12 cmH2O 

- EPAP 0-5 cmH2O 

- Áp lực hỗ trợ (PS) = IPAP-EPAP 

- Áp lực chênh lệch giữa IPAP và EPAP nên duy trì khoảng 5cmH2O, BiPAP thường bắt 

đầu IPAP/EPAP là 8/3 hoặc 10/5 cmH2O. 

3.2. Đặt các mức giới hạn báo động 

 Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi người bệnh. 

3.3. Tiến hành cho người bệnh thở máy 

 Giải thích cho người bệnh hiểu và hợp tác, sau đó úp mặt nạ mũi hoặc mieng-mũi cho 

người bệnh, tay người thực hiện giữ mặt nạ sao cho vừa khít, kiểm tra hướng dẫn người 

bệnh thở theo máy, khi người bệnh thở theo máy , hợp tác tốt thì mới dùng dây cố định 

3.4. Điều chỉnh thông số máy thở: 

- PaO2 giảm 

  Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

  Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng IPAP đến 20cmH2O và EPAP tăng 

đến 10-12cmH2O. 

- PaO2 tăng: Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2 > 92% 

- PaCO2 tăng (pH <7,3): Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có  thể tăng IPAP đến 

20cmH2O và EPAP tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaCO2 giảm (pH>7,45): Giảm IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 - 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng người bệnh, 

làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 

- X quang phổi: chụp 1- 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp 

 Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

 Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều trị 

kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn.  
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03.2266. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TRONG CƠ THỂ, ĐIỆN CỰC TRONG TIM HOẶC 

ĐIỆN CỰC MÀNG TRÊN TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  
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- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang 

vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  
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1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  
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03.2267. CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành,  

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

5. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

6. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  
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- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

7. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

8. Hồ sơ bệnh án  

- Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang 

vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  
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+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân. 

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, 

Hội Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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03.2268. THAY MÁY TẠO NHỊP, BỘ PHẬN PHÁT XUNG ĐỘNG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có 

triệu chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy 

máy tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong và 

những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

1. Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

2. Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

3. Hội chứng suy nút xoang.  

4. Ngất qua trung gian thần kinh.  

5. Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

6. Bệnh cơ tim phì đại.  

7. Bệnh cơ tim giãn.  

8. Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

9. Hội chứng Brugada.  

10. Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành,       

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

2. Nhịp chậm không có triệu chứng.  

3. Suy tim quá nặng mất bù.  

4. Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

9. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

10. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  
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- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

11. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

12. Hồ sơ bệnh án  

Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

7. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  
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+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

8. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

9. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

10. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

11. Phản ứng cường phế vị  Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

12. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

3. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

4. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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03.2269. ĐỐT VÁCH LIÊN THẤT BẰNG CỒN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Dù không có chống chỉ định làm thủ thuật đốt cồn vách liên thất ở bệnh nhân trẻ nhưng 

thủ thuật này thường dùng cho bệnh nhân trưởng thành.  

 Sử dụng siêu âm tim để chọn lọc bệnh nhân  

II. CHỈ ĐỊNH 

Điều trị làm giảm tắc nghẽn buồng tống thất trái đối với những bệnh nhân không phẫu 

thuật được. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang.  

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật.  

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…  

- Người bệnh từ chối thủ thuật.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  
02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Người bệnh  
- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào  bản cam 

kết làm thủ thuật.   

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (ví dụ: bệnh dạ dày), chức năng thận...  

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản  quang,…  

- Gây mê nội khí quản, đặt đầu dò siêu âm tim qua thực quản.  

3. Phương tiện  
- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Catheter chụp mạch vành 

+ Ống thông Judkins (JR, JL) các cỡ 

+ Ống thông chụp mạch vành trong trường hợp sử dụng đường động mạch quay: Tiger 5F, 

Ikari 6F 

Các loại ống thông khác tuỳ thủ thuật: Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP) 

- Guidewire dẫn đường cho catheter. 

- Dây nối với lọ thuốc cản quang. 

- 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang 

- Heparin: lấy 5000 đơn vị vào một xilanh 10ml. Dùng heparin nếu sử  dụng đường vào là 

động mạch quay, trường hợp đường vào là động mạch đùi thì không cần dùng heparin. 

- Nitroglycerin (NTG): lấy 2mg nitroglycerin pha với vừa đủ 20ml nước muối sinh lý để tạo 
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thành dung dịch có hàm lượng nitroglycerin 100 microgam/1ml. 

- Các thuốc sử dụng sau khi mở đường vào mạch máu 

+ Với động mạch quay, sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào  động mạch quay từ 

3000-5000 đơn vị heparin, 200 µg nitroglycerin. Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 

+ Với động mạch đùi, không cần tiêm heparin và nitroglycerin (nếu chỉ chụp ĐMV). 

4. Hồ sơ bệnh án  
Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Đánh giá huyết động  

 Cần đánh giá mức độ tắc nghẽn thất trái ở bệnh cơ tim phì đại (BCTPĐ) 

 Cần đánh giá dựa trên siêu âm tim và can thiệp xâm lấn. 

+ Không chỉ xem độ chênh áp qua buồng tống thất trái lúc nghĩ mà còn mọi độ chênh áp 

động học và lúc bị kích thích (ví dụ theo nhịp thở, trước và sau ngoại tâm thu) 

 
Hình 1 Chọn bệnh nhân để đốt cồn:  A và B, Phì đại vách liên thất, SAM (+) C và D, Bệnh 

nhân có BCTPĐ tắc nghẽn, hở hai lá do sa van chứ không phải tắc nghẽn. 

+ Áp lực thất trái có thể đo được bằng ống thông 5/6F bằng cách đưa ngược dòng qua van 

động mạch chủ. Ống thông có thể là MP (multipurpose) hay Pigtail.  

Đặt máy tạo nhịp tạm thời 
Đốt cồn thường gây bloc nhánh phải (gần 50% trường hợp)  

10-15% trường hợp bloc nhĩ thất hoàn toàn. 

Sử dụng điện cực tạm thời 5/6F thông thường hoặc có bóng ở đầu. 

Biến chứng dây điện cực này: thủng tim, phòng ngừa: dùng điện cực có kích thước nhỏ, 

ít gây chấn thương hơn. Vị trí đặt ở xa vị trí đốt cồn. 

Chụp mạch vành 
Cần thiết để xác định nhánh vách nào cần làm.  
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Đốt cồn 

 Sử dụng ống thông can thiệp 6F/ 7F gài vào động mạch vành trái  

 Heparin 70-100 đơn vị / kg 

 Dây dẫn 0,014 inch vào nhánh vách. 

 Bóng over the wire vào nhánh vách (2.0-2.5 mm*10 mm), bơm áp lực 3-4atm 

 Chụp mạch vành kiểm tra: đảm bảo không có thông thương giữa nhánh vách và liên thất 

trước. 

 Bơm mạnh chụp nhánh vách qua bóng đảm bảo không có tuần hoàn phụ. 

 Cần có hình ảnh học của chụp mạch máu và siêu âm tim có cản âm.  

 Siêu âm tim nhiều mặt cắt để xác định vùng phì đại của vách liên quan tới vùng tắc nghẽn 

chứ không phải vùng cơ tim khác như là thất phải, thành tự do hay cơ nhú. 

 Bơm cồn vào nhánh 1->3ml chậm 3->5 phút sau đó là bơm nước muối. Điều này có thể 

làm nhồi máu một phần nhỏ cơ tim. Cách khác là thả vòng xoắn kim loại (coil) hay stent 

được bao phủ (covered stent). 

 Bóng có thể lấy ra sau bơm nước muối 5-10 phút. 

 Nếu bệnh nhân khó chịu, có thể dùng giảm đau tĩnh mạch: fentanyl 25mg. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Thành công 55-75%, độ chênh áp qua buồng tống thất trái tối đa giảm đi >=50%, độ chênh 

áp lúc nghĩ <20mmHg.  

 Độ chênh áp sẽ giảm them sau 3-6 tháng.  

 Có thể đánh giá hiệu quả qua MRI 

 Biến chứng thường gặp nhất là bloc nhĩ thất tạm thời hay hoàn toàn. Biến chứng quan 

trọng khác là chèn ép tim, bóc tách nhánh liên thất trước, nhịp nhanh thất, rung thất, nhồi 

máu thành tự do. 

 Bệnh nhân cần được theo dõi tại hồi sức ít nhất 3 ngày sau làm thủ thuật. 

 Tỉ lệ tử vong 1-2%. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Paul Sorajja- Septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy- Interventional 

cardiac catherization handbook.  
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03.2270. BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ/LIÊN THẤT/ỐNG ĐỘNG MẠCH 

A/BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thông liên nhĩ (TLN) là một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp và trong số các thể, TLN 

lỗ thứ phát lại thường gặp nhất. Việc điều trị có nhiều tiến bộ, trong đó việc bít lỗ thông liên 

nhĩ cho các người bệnh bị TLN kiểu lỗ thông thứ phát, là một tiến bộ quan trọng, cho phép 

điều trị triệt để cho người bệnh không cần phẫu thuật. Hiện nay, dụng cụ phổ biến để bít TLN 

là dùng loại có dạng hình dù với 2 đĩa, bằng khung nitinol nhớ hình có màng bọc bằng 

polyutheran. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Thông liên nhĩ (TLN) kiểu lỗ thứ phát, kích thước lỗ thông đo trên siêu âm qua thành 

ngực và siêu âm qua thực quản ≤ 34 mm. 

2. Có gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (> 5 mm): gờ van nhĩ thất, gờ tĩnh mạch phổi phải, 

gờ động mạch chủ, xoang vành. Với một số trung tâm có kinh nghiệm, gờ phía động mạch 

chủ có thể ngắn hơn. 

3. Luồng thông lớn, shunt trái – phải là chính, có tăng cung lượng tim qua lỗ thông với 

(Qp/Qs>1,5). 

4. Người bệnh tăng gánh buồng tim phải và có giảm oxy. 

5. Người bệnh có dấu hiệu rối loạn nhịp nhĩ, tắc mạch nghịch thường  cũng có chỉ định bít 

lỗ thông, cho dù dòng shunt nhỏ.. 

6. Chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hình thái giải phẫu TLN lỗ thứ hai không phù hợp cho bít TLN bằng dụng cụ qua da: lỗ 

thông quá lớn > 34mm; các gờ ngắn (< 5 mm); TLN kèm theo phình vách lớn … 

- Các thể thông liên nhĩ khác: 

+ TLN kiểu xoang tĩnh mạch 

+ TLN thể xoang vành 

+ TLN lỗ thứ nhất 

+ TLN hình sàn 

- TLN với các bất thường tim bẩm sinh khác cần phẫu thuật sửa chữa toàn bộ 

- Shunt phải-trái với bão hoà oxy đại tuần hoàn < 94% 

- TLN có tăng áp lực động mạch phổi cố định 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Dị ứng thuốc cản quang… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 
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2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ 

(Lidocain hoặc Novocain). Trong trường hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động mạch 

quay. 

- Ống thông MP (multipurpose) 

- Wire cứng (stiff wire), kích cỡ 0.035 inch x 300 cm 

- Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả bơm và thước đo. 

- Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn) 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. 

- Sử dụng ống thông MP đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và đảm bảo không có hẹp van động mạch phổi phối hợp. 

- Kéo ống tông về nhĩ phải, đưa qua lỗ TLN sang nhĩ trái và đưau vào tĩnh mạch phổi. Tốt 

nhất là tĩnh mạch phổi trái trên. 

- Đưa guidewire cứng vào tĩnh mạch phổi, rút ống thông và lưu lại guidewire. 

- Sử dụng bóng đo kích thước TLN. 

+ Đẩy bóng trên guidewire cứng lên lỗ thông liên nhĩ. Bơm bóng bằng thuốc cản quang 

tại vị trí lỗ TLN. Ngừng bơm khi xuất hiện rõ eo bóng. 

+ Sử dụng siêu âm qua thực quản để quan sát xem bóng đã bít hoàn toàn lỗ thông chưa. 

+ Đo kích thước eo bóng trên phim chụp mạch dựa vào các điểm mốc trên bóng. 

+ Làm xẹp bóng, rút bóng ra khỏi cơ thể. Đo lại kích thước bóng bằng cách bơm một 
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lượng thuốc cản quang tương tự. 

+ Xác định kích thước lỗ TLN theo ba phương pháp: trên phim chụp mạch, trên siêu âm 

qua thực quản, và phương pháp đo trực tiếp ở ngoài. 

 

Hình 17.1  : Đo kích thước lỗ thông bằng bóng 

- Chọn dụng cụ bít TLN. Kích cỡ dụng cụ thường lớn hơn 1 mm so với kích thước lỗ TLN 

đo được. 

- Qua guidewire cứng, đẩy delivery sheath vào nhĩ trái 

- Dụng cụ bít TLN sẽ được bắt vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của delivery sheath. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của delivery sheath, từ từ đẩy dụng cụ vào trong nhĩ trái để 

mở cánh nhĩ trái. Sau đó từ từ kéo dụng cụ về để mở cánh nhĩ phải trong nhĩ phải. 

- Kiểm tra phim chụp mạch ở tư thế nghiêng trái chếch đầu, đảm bảo 2 cánh của dù không 

chạm nhau. 

- Tiến hành làm siêu âm tim và chụp kiểm tra lại các tư thế, đảm bảo dù nằm đúng vị trí với 

2 cánh nằm 2 bên, vách liên nhĩ ở giữa và không  có sự biến dạng dù…. 

- Sau khi đã chắc chắn dù nằm đúng vị trí, tháo dù và rút toàn bộ hệ thống ra. 

- Nếu cần có thể đo lại áp lực động mạch phổi và chụp lại động mạch phổi để đảm bảo không 

còn shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ. 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLN. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng có thể gặp: 

+ Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí… 

+ Tràn dịch màng tim: do thủng, rách thành nhĩ, tiểu nhĩ… liên quan đến việc thao tác kỹ 

thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn  lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 
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+ Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

co biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó. 

+ Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ… 

+ Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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B/BÍT LỖ THÔNG LIÊN THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thông liên thất là bệnh lý tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 20% các bệnh tim 

bẩm sinh. Biến chứng về lâu dài của bệnh bao gồm: viêm nội tâm mạc, tăng áp động mạch 

phổi, suy tim phải, suy tim toàn bộ. Kỹ thuật đóng lỗ thông liên thất bằng dụng cụ giúp sửa 

chữa khiếm khuyết này và làm sinh lý dòng máu trong tim trở lại bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Thông liên thất phần cơ; hoặc thông liên thất quanh màng 

2. Có lỗ thông liên thất (TLT) với shunt trái phải đáng kể, giãn buồng thất trái đặc biệt là 

tăng đường kính cuối tâm trương thất trái so với lứa tuổi và diện tích cơ thể. 

3. TLT có ảnh hưởng tới huyết động Qp/Qs >1,5. 

4. Tiền sử có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

5. Không kèm theo các tổn thương khác cần phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể (hở chủ, 

hở hai lá từ mức độ vừa – nhiều, hẹp dưới van động mạch chủ) 

6. Nếu là TLT phần quanh màng, thì lỗ thông không quá lớn (>10mm); gờ phía động mạch 

chủ còn đủ lớn (> 3mm); không kèm theo phình vách quá lớn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Siêu âm - Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu hoặc 

shunt qua TLT là shunt phải – trái. 

2. Đang có thai. 

3. Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

4. Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

5. Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

6. Dị ứng thuốc cản quang. 

7. Người bệnh cân nặng dưới 5 kg. 

8. Người bệnh không đồng ý đóng bằng dụng cụ 

9. Đối với người bệnh có tăng áp lực động mạch phổi quá cao, chống chỉ định bít lỗ 

thông khi sức cản phổi vượt quá 7 đơn vị Wood, hoặc Rp/Rs > 0,5. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình thủ 

thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch và tĩnh mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Ống thông pigtail và bộ chụp máy, thuốc cản quang 

- Ống thông IMA 

- Guidewire Terumo đầu thẳng dài 300 cm 

- Dụng cụ bít thông liên thất (Coil hoặc Amplatzer) 

- Hệ thống đưa dụng cụ bao gồm ống thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

- Snare để bắt guidewire 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Chụp buồng thất trái để xác định chính xác hình thái, kích thước của lỗ TLT, khoảng cách 

đến van động mạch chủ, các tổn thương phối hợp như phình vách thất, hở van hai lá, van 

động mạch chủ... 

+ Chụp buồng thất trái bằng ống thông pigtail với marker (điểm đánh  dấu  khoảng  cách  ở  

đầu  ống  thông  mà  thông  thường là 10mm), từ đó có thể đo chính xác đường kính lỗ 

TLT trên phim chụp mạch. 

+ Chụp ở tư thế nghiêng trái và chếch đầu là góc chụp cho phép quan sát tốt nhất kích thước 

lỗ TLT. Nếu chưa bộc lộ rõ có thể chụp ở tư thế nghiêng trái 90 độ. 

- Đo kích thước của lỗ TLT bằng hai phương pháp: trên phim chụp  mạch, siêu âm tim ngay 

trong quá trình thủ thuật từ đó cho phép quyết định loại dụng cụ và kích thước dụng cụ sẽ 

sử dụng. 

- Đẩy ống thông IMA từ động mạch đùi lên thất trái. Đẩy guidewire Terumo qua lỗ thông 

liên thất sang thất phải. 

- Đẩy snare từ tĩnh mạch đùi lên thất phải, bắt guidewire kéo xuống tĩnh mạch đùi. 

- Qua guidewire ở tĩnh mạch đùi đẩy ống thông lên thất phải, qua lỗ thông liên thất sang thất 

trái. 

- Dụng cụ bít TLT sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của ống thông, từ từ đẩy dụng cụ ra khỏi ống thông vào 

trong động mạch chủ và mở cánh thất trái. 

+ Dụng cụ sẽ được kéo về phía van ĐMC (được đánh dấu băng ống thông pigtail để ngay ở 

vị trí van ĐMC). Sau đó thận trọng kéo xuống thất trái. 

+ Có thể khẳng định chắc chắn dụng cụ đã nằm trong thất trái bằng cách chụp gốc ĐMC. 

+ Cải tiến kỹ thuật này cho phép dễ dàng mở dụng cụ hơn là việc cố găng đưa ống thông 
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xuống mỏm thất trái. Việc đưa ống thông xuống mỏm tim thường khó khăn do ống thông 

tương đối cứng, hơn nữa có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp đặc biệt là Bloc nhĩ thất 

cấp III, chấn thương gây thủng thành tự do của tim và đặc  biệt tránh khó chịu cho người 

bệnh. 

- Tiếp tục kéo dụng cụ về phía vách liên thất cho đến khi dụng cụ ép chặt vào mặt trái của 

vách. Cần chụp buồng thất trái ở tư thế nghiêng trái chếch đầu để chắc chắn dụng cụ nằm 

đúng vị trí và mức độ shunt tồn lưu cũng như khoảng cách tới van ĐMC. 

- Cần chú ý khi kéo sao cho điểm đánh dấu của dụng cụ nằm ở dưới để tránh cho việc cánh 

lớn chèn vào ĐMC 

- Có thể kết hợp siêu âm trong lúc này để bảo đảm vị trí của dụng cụ. 

- Sau khi đã chắc chắn cánh trái phủ hết mặt trái của lỗ TLT mở nốt cánh phải bằng cách tiếp 

tục kéo ống thông lại và đẩy dụng cụ ra. 

- Kiểm tra trên phim chụp mạch sẽ thấy hai cánh của Amplatzer không chạm vào nhau ở tư 

thế nghiêng trái chếch đầu. 

- Siêu âm tim kiểm tra và chụp buồng thất trái để đảm bảo không còn shunt tồn lưu. 

- Giải phóng dụng cụ: Sau khi đã chắc chắn Amplatzer nằm đúng vị trí dụng cụ sẽ được giải 

phóng khỏi dây vít bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi rút ống thông ra cần 

chắc chắn dây vít kim loại đã được rút vào lòng ống thông vì nó có nguy cơ gây chấn 

thương lòng mạch. 

- Siêu âm và chụp lại kiểm tra ở các tư thế vừa nêu để đảm bảo chắc  chắn không còn shunt 

tồn lưu 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLT và khám định kỳ sau đó. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất… liên quan đến việc thao tác kỹ thuật: 

cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù hoặc 

một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp thì 

cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu hiện 

bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có hướng 

phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động mạch 

phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố 

định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 
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- Biến chứng gây bloc đường dẫn truyền: cần theo dõi sát, phát hiện nhịp chậm và bloc nhĩ 

thất để xử trí (đặt máy tạo nhịp tam thời, theo dõi nếu không phục hồi thì phải phẫu thuật 

tháo dù ra và đóng lại lỗ thông). 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 
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C/BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ lệ 

xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích thước 

của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng 

nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. Một biến 

chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn đến  tử vong. 

Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường hợp còn ống 

động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và ngoài 

tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là 

shunt 2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc 

shunt qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối 

với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình 
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thủ thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, Minnesota), 

cấu tạo bởi các sợi nitinol 0.014 inch đan thành lưới có hình ống có vành rộng ở đầu 

(như hình cái nêm). Chiều dài 7mm, vành rộng hơn thân ống của dụng cụ 2mm. Dụng 

cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường kính của vành rộng và 

số nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của dụng cụ là 16- 4mm. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống 

thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các 

cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của 

đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động 

mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm 

tra. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 

- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 
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- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

- Thủ thuật thành công: 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

- Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, 

chủ, động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan máu 

... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại 

định kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên quan 

đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật 

sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp 

thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu 

hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có 

hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động 

mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ 

phải và cố định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 
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03.2271. CẤY MÁY THEO DÕI ĐIỆN TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Holter điện tâm đồ (ĐTĐ ) là một phương pháp ghi điện tâm đồ liên tục trong một 

khoảng thời gian nhất định, thường là 24-48 giờ. Phương  pháp này do một kỹ sư người Mỹ 

tên là Norman J. Holter phát minh ra vào năm 1949, cho nên còn gọi là ghi ĐTĐ theo phương 

pháp Holter hoặc ghi Holter ĐTĐ. Máy cho phép ghi lại ĐTĐ  trong suốt thời gian đeo máy  

thông qua một số điện cực dán trên ngực người bệnh. Các dữ liệu ĐTĐ này sẽ được lưu lại 

trong bộ nhớ dưới dạng băng cassette hoặc được ghi theo phương pháp kỹ thuật số. Hình 

ảnh ĐTĐ được ghi ở 2,3 hoặc 12 chuyển đạo (kênh) tuỳ theo loại máy. Kích thước của máy 

thường nhỏ như một máy Radio Walkman. Do đó người bệnh có thể đeo bên hông hoặc bỏ 

vào túi áo khi đi lại và làm việc. Hầu hết các mày ghi đều có một nút bấm để đánh dấu thời 

điểm người bệnh xuất hiện triệu chứng. Nhờ đó mà người đọc có thể xác định được có phải 

triệu chứng trên lâm sàng là do rối loạn nhịp tim gây ra hay không. Các máy này cho biết 

nhiều thông số như: tần số tim trung bình, chậm nhất, nhanh nhất trong một giờ, số lượng 

các RLNT trong một giờ: NTT/N, NTT/T, NNTT, NNT…, sự thay đổi của đoạn ST theo 

giờ, hoặc trong khoảng thời gian ban ngày hay ban đêm, sự biến thiên của tần số tim, khoảng 

QT hay sóng T trong thời gian ghi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Holter ĐTĐ rất có giá trị trong các trường hợp sau: 

- Các rối loạn nhịp tim (RLNT) thoáng qua. 

- Xác định mối liên quan giữa triệu chứng với các RLNT. 

- Phát hiện các RLNT không có triệu chứng ở những người bệnh bị NMCT, suy tim, hay 

bệnh cơ tim phì đại nhằm đánh giá các nguy cơ tim mạch sau này. 

- Đánh giá hiệu quả điều trị của các thuốc chống loạn nhịp tim. 

- Góp phần chẩn đoán bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. 

2. Các triệu chứng nghi ngờ do rối loạn nhịp tim gây nên: 

- Ngất, thoáng ngất, cơn chóng mặt không tìm thấy nguyên nhân. 

- Cơn hồi hộp trống ngực. 

- Cơn khó thở, đau ngực, mệt không rõ nguyên nhân. 

- Tai biến mạch não nghi ngờ do cơn rung nhĩ, hay cuồng nhĩ. 

- Ngất, thoáng ngất, cơn chóng mặt, hồi hộp trống ngực nghi ngờ do các nguyên nhân 

khác, nhưng vẫn tái phát mặc dù đã điều trị theo hướng nguyên nhân đó. 

3. Đánh giá các nguy cơ tim mạch ở một số người bệnh đặc biệt 

- Suy tim ( với EF< 40%) sau NMCT. 

- Suy tim do các nguyên nhân khác. 

- Bệnh cơ tim phì đại. 

4. Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn nhịp tim bằng thuốc 

- Nghi ngờ vẫn còn RLNT mặc dù đã điều trị bằng thuốc. 

- Phát hiện các RLNT gây ra do thuốc ở người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ. 
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- Đánh giá hiệu quả khống chế tần số thất ở người bệnh rung nhĩ. 

- Phát hiện các RLNT không bền bỉ, không có triệu chứng ở người bệnh đang được điều 

trị bằng thuốc. 

5. Đánh giá chức năng của máy tạo nhịp tim và máy phá rung 

- Phát hiện các RLNT nghi ngờ do máy gây ra hoặc do rối loạn chức năng của máy. 

- Đánh giá hiệu quả điều trị bằng thuốc ở những người bệnh đã cấy máy phá rung mà vẫn 

cần phải điều trị thêm bằng thuốc. 

- Đánh giá sớm hiệu quả sau thủ thuật cấy máy tạo nhịp tim hoặc máy phá rung. 

- Phát hiện các rối loạn nhịp trên thất ở những người bệnh cấy máy phá rung thất giúp cho 

việc lập trình máy thích hợp. 

6. Chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ 

- Những người bệnh nghi ngờ bị các biến thể của cơn đau thắt ngực. 

- Đau ngực nhưng không làm được nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ. 

- Đánh giá trước các phẫu thuật mạch máu mà người bệnh không làm  được nghiệm pháp 

gắng sức điện tâm đồ. 

- Đau ngực không điển hình ở người bệnh có bệnh động mạch vành từ trước. 

7. Holter ĐTĐ trong Nhi khoa 

- Ngất, thoáng ngất, chóng mặt ở người bệnh có bệnh tim, hoặc đã có tiền sử RLNT, có 

máy tạo nhịp tim. 

- Ngất, thoáng ngất khi gắng sức mà không tìm thấy nguyên nhân. 

- Bệnh cơ tim phì đại hoặc bệnh cơ tim giãn. 

- Nghi ngờ hoặc đã được chẩn đoán hội chứng QT kéo dài. 

- Hồi hộp trống ngực kèm theo có rối loạn huyết động ở bênh nhân trước mổ bệnh tim bẩm 

sinh. 

- Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc chống loạn nhịp tim. 

- Blốc nhĩ thất cấp III bẩm sinh không có triệu chứng. 

- Ngất, thoáng ngất, hồi hộp trống ngực không rõ nguyên nhân ở người bệnh không có bệnh 

tim. 

- Phát hiện các RLNT ngay sau điều trị bằng thuốc chống loạn nhịp tim. 

- Đặc biệt là những thuốc dễ gây nên RLNT như: Quinidine… 

- Blốc nhĩ thất thoáng qua do điều trị loạn nhịp tim bằng song có tần số Radio, hoặc sau mổ 

tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định khi ghi Holter điện tâm đồ, chỉ chú ý cẩn thận bảo quản thiết 

bị ghi tránh nước, hoặc các va chạm cơ học, hóa chất. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 kỹ thuật vên hoặc điều dưỡng nội khoa. 

- 01 Bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch. 
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2. Phương tiện 

- Điện cực dán ngực người bệnh 3,5,7 cực tùy theo đầu ghi tín hiệu. 

- Đầu ghi tín hiệu. 

- Pin Alkaline. 

- Băng dính. 

- Túi đựng đầu ghi cố định trên người bệnh. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh tắm rửa sạch sẽ trước khi đeo máy. Trong thời gian đeo máy tuyệt đối không 

được phép tắm rửa. Nên mặc áo rộng rãi. 

- Giải thích cho người bệnh bảo quản đầu ghi trong thời gian đeo máy. 

- Ghi lại những sự kiện vào phiếu Holter điện tâm đồ trong quá trình theo dõi. 

4. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Dán điện cực. Vùng da dán điện cực được lau sạch sẽ. Hiện nay đa số các loại máy là có 

3 kênh với 5-7 điện cực. Vị trí dán điện cực tuỳ thuộc vào số lượng điện cực. 

- Lắp máy. 

- Hướng dẫn người bệnh. Trong thời gian đeo máy: sinh hoạt bình thường, tránh gắng sức, 

không làm ướt máy và không làm va đạp vào máy vì dễ làm nhiễu hình ảnh điện tâm đồ. 

Trong thời gian đeo máy nếu có các triệu chứng bất thường cần bấm nút để đánh dấu thời 

điểm bị, đồng thời ghi lại đầy đủ các triệu chứng này và thời gian chính xác lúc xảy ra 

triệu chứng vào tờ nhật ký. 

- Sau 24-48 giờ người bệnh đựoc hẹn quay trở lại để tháo máy. Máy sau khi được tháo sẽ 

được nạp các dữ liệu điện tâm đồ vào máy tính có cài phần mềm để đọc. 

VI. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

- Đánh giá kết quả mà máy đọc trên các thông số: nhịp tim, các rối loạn nhịp tim, sự thay 

đổi của đoạn ST, QT… 

- Loại bỏ các kết quả sai, bổ xung các kết quả còn thiếu. 

- Nhận xét và in kết quả. 

VII. BIẾN CHỨNG 

Không có biến chứng nặng nào khi theo dõi Holter điện tâm đồ, có thể chỉ có dị ứng 

ngoài da với băng dính hoặc điện cực. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam. 

2. ECG Holter: Guide to Electrocardiographic Interpretation, 2008 Springer Science + 

Business Media, LLC 
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03.2272. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG KÍCH THÍCH TIM VƯỢT TẦN 

SỐ 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực tiếp để 

cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. Đồng thời 

tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật can thiệp điều 

trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp tim vĩnh 

viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

 Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

 Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện: 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh: 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án:  

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

 Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

 Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải 

tùy theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

 Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

 Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

 Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. 

Chú ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 

chu kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

 Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn 

nhịp nhanh tái phát. 

 Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể 

áp dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích cực. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 
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- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới chỗ 

băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dichj 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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03.2275. PHÁ VÁCH LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào nhĩ trái qua chỗ 

chọc vách liên nhĩ rồi lái xuống thất trái và đi qua van hai lá, sau đó bóng sẽ được bơm lên 

theo cỡ tăng dần để làm nở phần eo của bóng gây tách hai mép van. Nong van hai lá có tỷ lệ 

thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có sẹo trên ngực..và có 

thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như ở phụ nữ có thai, người suy tim nặng.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chọn lựa người bệnh nong van hai lá gồm: 

- Hẹp hai lá khít (diện tích lỗ van < 1,5 cm2) và có triệu chứng cơ năng (NYHA  2) 

- Hình thái van phù hợp cho nong van hai lá, theo thang điểm Wilkins   8 là tối ưu, một 

số trường hợp có thể xét nong van cho người bệnh có điểm Wilkins từ 8 – 10 (ở trung tâm 

có kinh nghiệm). 

- Không có huyết khối trong nhĩ trái (loại trừ bằng siêu âm qua thực quản). 

- Không có hở van hai lá hoặc van động mạch chủ mức độ vừa đến nhiều và chưa ảnh 

hưởng đến chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có hở van hai lá vừa đến nhiều hoặc hở/hẹp van động mạch chủ vừa đến nhiều 

- Có huyết khối trong nhĩ trái 

- Hình thái van (bộ máy van và tổ chức dưới van) dày dính nhiều, vôi  hóa (Wilkins >10 

điểm) 

- Mới có biến cố tắc mạch trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định tương đối: đang trong tình trạng nhiễm trùng chưa khống chế được; rối 

loạn đông máu… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch và động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine) 
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- Thuốc cản quang để bơm vào bóng Inoue: pha thuốc cản quang với nước muối sinh lý 

theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Kim Brokenbourgh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath. 

- Bộ bóng Inoue nong van hai lá 

+ Bóng Inoue. Kích cỡ tham khảo của bóng được chọn theo công  thức: cỡ bóng = chiều 

cao người bệnh/10 + 10. 

+ Que nong vách (dilator) 

+ Que lái (stylit) 

+ Bơm làm căng bóng 

+ Gudewire loại vòng 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi. Một số trường hợp chỉ cần đường 

vào tĩnh mạch. 

- Thông tim phải đo áp lực động mạch phổi. Đưa ống thông dưới sự dẫn đường của dây 

dẫn đến vị trị động mạch phổi đo áp lực động mạch phổi. 

- Xác định bóng nhĩ trái bằng cách chụp cản quang động mạch phổi để đợi đến khi thuốc 

qua thì tĩnh mạch trở về nhĩ trái. 

- Đưa ống thông pigtail qua động mạch đùi lên gốc động mạch chủ (hiện nay với kỹ thuật 

xác định bóng nhĩ trái, thường không cần đường động mạch đùi). 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Mốc chọc vách liên nhĩ: có nhiều phương pháp, 2 phương pháp thường dùng hiện nay là: 

 Dựa trên bóng nhĩ trái: chia bóng nhĩ trái ra 3 phần từ trên xuống và từ trái sang phải, 

vị trí (mốc) chọc vách quanh góc 1/4 dưới bên phải (hinh 15.1) 

 Dựa trên mốc đường giữa: khoảng cách giữa bờ ngoài bên phải bóng nhĩ trái và đầu 

ống thông pigtal ở động mạch chủ. Vị trí chọc nằm trên đường giữa này và trong bóng 

nhĩ trái, trên bờ dưới của nhĩ trái khoảng nửa khỏang nửa đốt sống. 

+ Đưa guidewire lên tĩnh mạch chủ trên trước, sau đó luồn Mulins sheath lên vị trí tĩnh 

mạch chủ trên, luôn kim chọc vách liên nhĩ (Broukenbourgh) vào trong, đầu kim nằm 

trong cách đầu sheath khoảng 5mm. 

+ Kéo cả hệ thống về đến vị trí cần chọc vách liên nhĩ, điều chỉnh đôi chút hướng kim 

(thường khoảng 4-6h), sau đó tiến hành chọc vách liên nhĩ bằng cách đẩy kim trồi ra 

ngoài sheath. 

+ Xác định kim chọc đúng nhĩ trái bằng cách bơm một chút cản  quang hoặc kết nối áp lực, 

sau đó đưa Mulins sheath qua vách liên nhĩ sanh nhĩ trái. 

+ Đo áp lực nhĩ trái trước nong, đánh giá chênh áp qua van hai lá trước nong van 

+ Tiêm heparin vào buồng nhĩ trái (2000-3000 đơn vị) 
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- Đưa wire vòng qua vách liên nhĩ vào nhĩ trái. 

- Dùng que nong (dilator) nong tĩnh mạch đùi và vách liên nhĩ. 

- Nong van hai lá bằng bóng: 

+ Đưa bóng nong (đã được làm căng) vào nhĩ trái dựa trên wire vòng, 

+ Dùng que lái bóng đưa bóng nong qua lỗ van hai lá 

+ Bơm bóng nong từng bước để tách mép vao hai lá, đánh giá áp lực nhĩ trái, khả năng bị 

hở van hai lá tăng… để quyết định tăng cỡ bóng tối ưu 

- Đánh giá áp lực nhĩ trái, chênh áp qua van hai lá và áp lực động  mạch phổi sau nong van 

hai lá 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15.1 : Quy trình bong van hai lá bằng bóng Inoue 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn (nhịp tim, huyết áp, thở…) 

- Theo dõi các đường cong áp lực nhĩ trái, mức độ hở hai lá… sau mỗi lần nong van để 

quyết định tăng cỡ bóng đạt tối ưu. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp trong và sau nong van như hở hai lá, 
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tai biến mạch não, tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua: cường phế vị (nhịp chậm, tụt huyết  áp; vã mồ hôi), cho 

atropin; ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ thoáng qua… 

- Biến chứng tồn lưu thông liên nhĩ lỗ nhỏ, gặp tỷ lệ ít và không gây những ảnh hưởng đáng 

kể. 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: phát hiện sớm, chọc hút 

dịch kịp thời và truyền máu nếu cần; phẫu thuật  cấp cứu. 

- Hở hai lá do rách lá van hoặc đứt dây chằng: phát hiện sớm, cho các thuốc ngăn chặn suy 

tim trái – phù phổi cấp; phẫu thuật thay van cấp khi lâm sàng không ổn định. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng: cần chú ý lựa chọn người bệnh 

không có huyết khối; cho heparin khi làm thủ thuật; theo dõi sát khi xảy ra biến cố, cho 

chống đông nếu cần. 

- Các biến chứng khác: chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng… 
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03.2276. NONG HẸP NHÁNH ĐỘNG MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong hẹp nhánh động mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình 

trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong động mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch…  
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03.2277. NONG HẸP TĨNH MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong hẹp tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng 

bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

5. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

6. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

7. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

8. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

4. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

5. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

6. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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03.2278. NONG TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh lý 

sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch…  
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03.2279. ĐẶT STENT TĨNH MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh lý 

sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống.  

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo 

áp lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch…  
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03.2280. ĐẶT STENT HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ  

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân dưới 20 kg. Chỉ định đặt 

stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm 
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thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành đặt Stent eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. Rút 

bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian bơm 

bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo lại chênh 

áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không còn chênh 

áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 
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- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft (type 

B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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03.2283. ĐÓNG LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống 

mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm 

khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông 

như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như 

dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, những 

người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động tĩnh 

mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những khối có 

kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác 

nhau tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 

+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 
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Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn 

ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. 

Các coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các 

trường hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 2 

mm). Hai đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 5,6, 

8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng 

dụng cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. Dị 

dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử dụng 

nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng nhất, 

ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 

quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 

máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu ống 
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thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn để đưa 

coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, tương ứng 

là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong chỗ 

dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ hơn 

không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể vượt 

qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ ống vào 

ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil thành dạng 

và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường kính xác định số 

vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch máu bị tắc do hình 

thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi và hướng đi ngoằn 

nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận vị trí . Các coil sợi 

platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối không 

hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để thả coil 

tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil và tiêm bọt 

gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, tiêm chậm 

bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc nhánh 

mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh mạch 

nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ thuộc 

vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể đưa qua 

ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường kính plug và 

dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu 
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03.2284. ĐÓNG TUẦN HOÀN BÀNG HỆ QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống 

mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm 

khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông 

như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như 

dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, những 

người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động tĩnh 

mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những khối có 

kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phươngtiện 

a. Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

b. Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

c. Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

d. Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác nhau 

tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

e. Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 

+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 
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Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn 

ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. Các 

coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các trường 

hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 2 mm). Hai đầu 

tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 5,6, 8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng dụng 

cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. Dị 

dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử dụng 

nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng nhất, 

ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 

quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 

máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu ống 

thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn để đưa 

coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, tương ứng 
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là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong chỗ 

dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ hơn 

không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể vượt 

qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ ống vào 

ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil thành dạng 

và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường kính xác định số 

vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch máu bị tắc do hình 

thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi và hướng đi ngoằn 

nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận vị trí . Các coil sợi 

platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối không 

hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để thả coil 

tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil và tiêm bọt 

gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, tiêm chậm 

bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc nhánh 

mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh mạch 

nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ thuộc 

vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể đưa qua 

ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường kính plug và 

dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Laakso A, Dashti R, Juvela S, Niemelä M, Hernesniemi J. Natural history of arteriovenous 

malformations: presentation, risk of hemorrhage and mortality. Acta Neurochir Suppl. 

2010;107:65-9 

2. Hillman J. Population-based analysis of arteriovenous malformation treatment. J 

Neurosurg. Oct 2001;95(4):633-7 

3. Stapf C, Mast H, Sciacca RR, Berenstein A, Nelson PK, Gobin YP, et al. The New York 

Islands AVM Study: design, study progress, and initial results. Stroke. May 

2003;34(5):e29-33 

  



 

703 

 

03.2285. SINH THIẾT TIM CƠ TIM QUA THÔNG TIM 

I. CHỈ ĐỊNH 

Khuyến cáo Mức độ 

1-  Suy tim mới khởi phát kéo dài thời gian < 2 tuần với kích thước 

thất trái bình thường hoặc giãn và huyết động bất ổn (Hạ huyết áp, 

sốc tim). 

IB 

2- Suy tim mới khởi phát kéo dài 2 tuần đến 3 tháng với thất trái 

giãn và loạn nhịp thất mới xuất hiện, block nhĩ thất độ II hoặc III, 

hoặc không đáp ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 

2 tuần. 

IB 

3- Suy tim mới khởi phát kéo dài > 3 tháng với thất trái giãn và loạn 

nhịp thất, block nhĩ thất độ II hoặc IIImới xuất hiện hoặc không đáp 

ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 2 tuần. 

IIC 

4-  Suy tim do bệnh cơ tim giãn nỡ (DCM) nghi ngờ có liên quan 

đến phản ứng dị ứng và / hoặc do tăng bạch cầu ưa eosinophil 

(hypereosinophilic Syndrome) 

IIC 

5- Suy tim nghi ngờ bệnh cơ tim do anthracycline IIC 

6- Suy tim nghi ngờ bệnh cơ tim hạn chế không giải thích được IIC 

7- Nghi ngờ u cơ tim IIC 

8- Bệnh cơ tim ở trẻ em không giải thích được IIC 

9- Suy tim mới khởi phát kéo dài 2 tuần đến 3 tháng liên quan đến 

thất trái giãn, không có rối loạn nhịp thất hoặc block nhĩ thất độ II 

hoặc III mới xuất hiệnhoặc đáp ứng với việc điều trị thông thường 

trong vòng 1 đến 2 tuần. 

IIB 

10- Suy tim mới khởi phát kéo dài > 3 tháng với thất trái giãn không 

có loạn nhịp thất, block nhĩ thất độ II hoặc IIImới xuất hiện hoặc 

không đáp ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 2 

tuần. 

IIC 
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Khuyến cáo Mức độ 

11- Suy tim do bệnh cơ tim phì đại không giải thích được. IIC 

12- Nghi ngờ bệnh cơ tim thất phải do loạn nhịp (arrhythmogenic 

right ventricular cardiomyopathy) 

IIC 

13- Loạn nhịp thất không giải thích được IIC 

14- Rung nhĩ không giải thích được IIIC 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Chống chỉ định tương đối bao gồm RL đông máu, giảm tiểu cầu, tiếp cận mạch máu 

không đầy đủ, và van ba lá cơ học (mechanical prosthetic tricuspid valve) 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy chụp 

mạch). 

2. Phương tiện 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm thủ 

thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả 

năng dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Introduce 7F. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 
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3. Người bệnh 

- Người bệnh được chỉ định sinh thiết cơ tim theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ cho 

người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật 

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

- Đưa dụng cụ sinh thiết(forceps) qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải 

qua van 3 lá vào thất phải (phần thấp vách liên thất). 

- Bấm sinh thiết 4-5 mẫu cỏ tim ở các vị trí khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. THEO DÕI: 

- Sau thủ thuật người bệnh cần được siêu âm tim kiểm tra dịch màng tim. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng chung (6%) 

- Biến chứng do chích hoặc đặt sheath (chích vào ĐM, phản ứng vagal, hematoma) 2,7% 

- RL nhịp tim (1,1%) 

- Thủng tim (0,5%) 

- Tràn khí màng phổi, tổn thương thần kinh lân cận 

- Biến chứng khác: huyết khối TM, nhiễm trùng 
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03.2286. LẤY DỊ VẬT TRONG BUỒNG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Dị vật trong buồng tim là trường hợp tối cấp cứu trong can thiệp tim mạch. Can thiệp lấy 

dị vật trong buồng tim được đặt ra sớm bởi tính nhanh chóng và an toàn của nó, trong 

trường hợp chống chỉ định cần cân nhắc khả năng phẫu thuật cấp cứu. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Dị vật trong buồng tim do quá trình thực hiện thủ thuật bị rơi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông máu, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang 

- Người bệnh từ chối thực hiện thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Người thực hiện: 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

2. Phương tiện: 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn Gạc vô 

khuẩn, bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ chạc ba. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch: sheath lớn, bộdelivery system hoặc long 

sheath. 

- Dây dẫn terumo 0,035 inch đầu cong 150cm, đầu thẳng 260cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail, cobra. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm 

thời… 

3. Người bệnh: 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật, ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm, chức năng thận… 

- Kiểm tra các rối loạn đông máu, dị ứng thuốc cản quang. 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ với trẻ lớn. 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y Tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Mở đường vào mạch máu: 
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- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu. 

- Mở đường vào, thường là đường động mạch đùi phải nếu dị vật nằm trong buồng tim trái, 

tĩnh mạch đùi phải nếu dị vật nằm trong buồng tim trái. Luồn sheath lớn hơn delivery 

system của dị vật 2mm. 

4. Tiêm heparin cho người bệnh: 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp phải cho người bệnh dùng heparin. Liều heparin 70-100 

UI/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hóa (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung heparin. Trong thực hành có thể thêm 1000UI 

heparin sau 1 giờ tiến hành thủ thuật. 

5. Tiến hành lấy dị vật: 

- Dùng ống thông JR, MP hoặc pigtail hoặc corba 4-5F + guide ái nước vào nơi dị vật nằm. 

- Đưa snare vào bắt dị vật. 

- Kéo dị vật vào trong long ống thông lớn và đưa ra ngoài. 

- Chụp kiểm tra vị trí vừa lấy dị vật đánh giá các tổn thương do dị vật. 

VI. THEO DÕI: 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, điều 

dưỡng viên phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc phát hiện sớm chảy máu hoặc máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên, chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 24 giờ đầu, giữ thẳng chân can thiệp trong 24 giờ đầu. 

+ Ấn giữ vết chọc khi ho, hắt hơi 

+ Gọi nhân viên y tế khi phát hiện chảy máu hoặc đau nhiều vùng can thiệp  

+ Uống thêm nước đề phòng tụt huyết áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạch 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động- tĩnh mạch 
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03.2287. TÁCH VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI TRONG TEO VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 

BẰNG SÓNG CAO TẦN VÀ BÓNG QUA DA 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

41. Van động mạch phổi (ĐMP) là van tổ chim ngăn cách động mạch  phổi với thất phải. Hẹp 

van động mạch phổi thường là một bệnh tim bẩm sinh và khi bị hẹp nặng sẽ gây ra suy 

tim phải, phương pháp điều trị chính là nong van động mạch phổi, tỷ lệ thành công cao, 

có kết quả khả quan, nó làm giảm tới 75% chênh áp qua van. Đây là lựa chọn điều trị đầu 

tiên cho các người bệnh hẹp van ĐMP đơn độc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

3. Trẻ sơ sinh và trẻ em. 

1. Trẻ sơ sinh: hẹp van ĐMP có triệu chứng, chênh áp lớn. Nếu chênh áp qua van ĐMP < 

40mmHg trong bệnh cảnh cung lượng tim thấp hoặc còn ống động mạch shunt phải-trái. 

2. Trẻ em: hẹp van ĐMP vừa-nặng có triệu chứng 

Chênh áp qua van ĐMP > 40mmHg, khi cung lượng tim bình thường Tốt nhất là tiến hành 

khi trẻ 9-12 tháng tuổi. 

4. Chỉ định nong van ĐMP ở người lớn 

1. Hẹp van ĐMP với chênh áp qua van >64mmHg. 

2. Các tình trạng kèm theo bao gồm: Triệu chứng lâm sàng do hẹp van ĐMP Suy thất phải. 

Thất phải hai buồng. 

3. Rối loạn nhịp liên quan đến hẹp van ĐMP Luồng thông phải-trái trong tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

4. Hẹp van ĐMP nhẹ, chưa có triệu chứng 

5. Hẹp van ĐMP kèm theo các tổn thương phức tạp khác cần điều trị phẫu thuật: hẹp kèm 

theo hẹp đường ra; hẹp vòng văn; kèm thông liên thất; tứ chứng Fallot… 

6. Người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng; các rối loạn nặng tình trạn đông 

máu… 

7. Van ĐMP đã bị vôi hóa nhiều, xơ hóa… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ thành thạo về tim mạch can thiệp, 01 điều dưỡng và 01 kỹ 

thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh và bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết 

làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Dụng cụ nong van động mạch phổi (bóng nong, dụng cụ căng bóng, wire vòng) 

+ Bóng nong van thường lớn hơn đường kính vòng van khoảng 25%, nhưng không lớn hơn 

140% đường kính vòng van. 

+ Chiều dài bóng: trẻ sơ sinh là 2cm, trẻ nhỏ 3cm, người lớn 4cm. Chiều dài bóng thường 

lớn hơn 1,5 lần đường kính bóng, để đảm bảo bóng cố định tốt. 

+ Đối với người lớn có thể dùng bóng Inoue (loại dùng để nogn van hai lá) 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải (kỹ thuật Seldinger) 

- Tiêm heparin 50 đơn vị/kg hoặc 5000 đơn vị (với người lớn) 

- Thông tim phải đo áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi và đánh giá chênh áp qua van 

động mạch phổi. 

- Chụp buồng thất phải ở tư thế AP và nghiêng trái (LAO) 90˚. Đánh giá van động mạch 

phổi, đường ra thất phải, và vị trí hẹp van ĐMP. 

- Đo kích thước vòng van ĐMP. 

- Lái ống thông MP kèm guideiwre 0,018-0,035 lên ĐMP, tốt nhất là nhánh ĐMP trái để 

đảm bảo guidewire được cố định tốt nhất. Ở trẻ sơ sinh, nếu còn ống động mạch thì đẩy 

guidewire qua ống động mạch, xuống ĐMC xuống. 

- Bơm rửa bóng bằng thuốc cản quang pha nước muối sinh lý. 

- Đưa bóng nong đến buồng nhĩ phải dựa trên wire vòng, đưa bóng nong qua lỗ van động 

mạch phổi, bơm bóng nong từng bước để tách mép van động mạch phổi. 

- Thường bơm bóng hoảng 3-4 lần. Mỗi lần bơm bóng không quá 10 giây. 

- Ở người lớn, khi đường kính vòng van ĐMP vượt quá 20 mm, có thể dùng kỹ thuật nong 

hai bóng, sử dụng hai bóng để nong van cùng lúc. Khi đó phải đưa cả 2 guidewire lên 

ĐMP và trượt 2 bóng cùng lúc. 

- Kỹ thuật dùng bóng Inoue: ở người lớn, có thể lái bóng Inoue trực tiếp lên qua van ĐMP 

(khi van không quá hẹp) hoặc dùng wire vòng đưa  lên thân ĐMP rồi trượt bóng Inoue lên 

để nong van ĐMP. 

- Sau khi nong van động mạch phổi, kéo bóng ra, giữ guidewire lại trong động mạch phổi. 

- Chụp lại thất phải và đánh giá chênh áp qua van động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và chênh áp qua van sau nong. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch. 
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Hình: Các bước nong van động mạch phổi 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn: mạch, huyết áp, SpO2. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như, tràn dịch màng ngoài tim, dị 

ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ đường ra thất phải gây tràn dịch màng tim: xử trí tràn dịch mang  tim cấp bằng chọc 

dẫn lưu và gửi phẫu thuật cấp 

- Hở van ba lá: do thao tác gây đứt dây chằng 

- Hở van ĐMP sau nong van: thường không gây ảnh hưởng đáng kể. 

- Co thắt đường ra thất phải gây tụt áp và thiếu oxy. Xử trí bằng truyền dịch và thuốc chẹn 

beta giao cảm. 

- Rối loạn nhịp thoáng qua. 

- Chảy máu hoặc huyết khối tĩnh mạch đùi   
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03.2289. ĐÓNG CÁC LỖ RÒ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống 

mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm 

khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông 

như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như 

dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, những 

người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động tĩnh 

mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những khối có 

kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phươngtiện 

a. Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

b. Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

c. Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

d. Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác nhau 

tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

e. Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 
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+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 

 
 

Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn ngoài 

từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. Các coil 

có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các trường 

hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 2 mm). Hai 

đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 5,6, 8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng dụng 

cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bít dò các đường thông bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp như 

dò động tĩnh mạch phổi, dò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch, dò động mạch vành,... Trong 

bài này chúng tôi xin trình bày về các mục sau: 

Tắc dò động- tĩnh mạch 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. Dị 

dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử dụng 

nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng nhất, 

ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 
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- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 

quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 

máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu ống 

thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn để đưa 

coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, tương ứng 

là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong chỗ 

dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ hơn 

không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể vượt 

qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ ống vào 

ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil thành dạng 

và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường kính xác định số 

vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch máu bị tắc do hình 

thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi và hướng đi ngoằn 

nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận vị trí . Các coil sợi 

platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối không 

hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để thả coil 

tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil và tiêm bọt 

gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, tiêm chậm 

bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc nhánh 

mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh mạch 

nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ thuộc 

vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể đưa qua 

ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường kính plug và 

dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

Dò động- tĩnh mạch phổi 

- Đường vào: tĩnh mạch đùi 

- Có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. 

- Mục đích: xác định vị trí dò động tĩnh mạch phổi và các nhánh mạch cấp máu. 

- Thông thường chụp mạch phổi trái, phải chọn lọc với ống thông pigtail sơ bộ và ống thông 

MP để thu nhận chi tiết hơn. 

- Với dạng phổ biến nhất của PAVM (một nhánh cấp máu đơn độc) là gây tắc động mạch 

ngay trước vị trí đổ vào phình của PAVM. Gây tắc gần hơn  sẽ làm tắc các nhánh tới nhu 

mô phổi bình thường và có thể gây nhồi máu phổi. Điều quan trọng là đánh giá đường 

kính nhánh mạch nuôi để đảm bảo không lớn hơn đường kính coil. Nếu không sẽ gây tắc 

nghẽn hệ thống. Do vậy quan trọng là đầu ống thông nằm vị trí ổn định và kiểm tra ngay 

trước khi thả coil. Dây dẫn dài, đầu mềm được dùng để đưa và đẩy coil. 

- Mục đích tạo huyết khối coil là tạo khối khu trú ngay gần dị dạng. Nếu đường kính coil 
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lớn hơn đáng kể đường kính mạch, coil có thể dải dọc theo mạch máu và không gây tắc 

được. 

 

 

Hình 2: Phân loại PAVM 

- Ban đầu, các coil thông thường được đẩy ra đầu ống thông trên dây dẫn. Di chuyển nhẹ 

khi coil nằm đầu ống thông. Hiện có một số coil thả có kiểm soát. Ưu điểm là các coil này 

có thể thả hoàn toàn nhưng vẫn gắn với dây dẫn và chỉ giải phóng nếu vị trí tối ưu. Hiện 

tại,  đường kính lớn nhất của các dụng cụ này là 12 mm. Khi tối ưu hóa được vị trí thả coil, 

phần quan trọng của coil được đặt ở vòng đầu tiên hoặc vòng đẩy; tạo thuận cho đặt coil 

kế tiếp, thường có cỡ nhỏ hơn. Nếu động mạch cấp máu cho nhánh PAVM có cỡ lớn và 

cổ ngắn, có thể đưa ống thông vào túi phình lớn và thả coil đường kính lớn trực tiếp. Điều 

này giúp ngăn coil ở đoạn mạch xa di lệch qua túi dị dạng mạch. 

- PAVM rất lớn có thể gây shunt phải trái lớn dẫn tới thuyên tắc mạch hệ thống. Kết quả 

lâu dài tốt đã được ghi nhận, nhưng ở những trường hợp cần tiến hành thì 2. Các dụng cụ 

mới như plug có thể hiệu quả và an toàn hơn. Kích cỡ plug lớn nhất hiện có đường kính 

16 mm và cần ống thông 8 Fr thả. Với coil thả có kiểm soát, có thể di chuyển tới vị trí tối 

ưu để thả. Khi nhồi máu phổi sau chụp động mạch phổi, điều quan trọng là chọn coil và 

dụng cụ dựa trên giải phẫu. Sau kết thúc  thủ thuật, điều quan trọng là bộc lộ động mạch 

cấp máu bị tắc nghẽn. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu 
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03.2290. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TẠM THỜI TRONG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tạo nhịp tạm thời nhằm điều trị, dự phòng các rối loạn nhịp chậm và một số rối 

loạn nhịp nhanh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Nhịp chậm trong NMCT cấp. 

- Hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trơ với thuốc. 

- Blốc N-T cấp II, III ở NMCT trước vách. 

- Blốc 2 phân nhánh mới xuất hiện. 

- Blốc nhánh luân phiên. 

- Blốc nhánh mới xuất hiện ở NMCT trước vách. 

- Blốc N-T các mức độ mà tần số thất chậm có triệu chứng. 

2. Nhịp chậm không có NMCT cấp. 

- Các trường hợp suy nút xoang, blốc N-T cấp II, III có triệu chứng trơ với thuốc. 

- Blốc N-T cấp III có QRS giãn rộng hoặc tần số thất <50ck/ph. 

3. Dự phòng nhịp chậm. 

- Thông tim hoặc sinh thiết cơ tim ở người bệnh có blốc nhánh trái. 

- Sốc điện chuyển nhịp ở người bệnh mới xuất hiện hội chứng suy nút xoang. 

- Bl ốc N-T hoặc blốc nhánh ở người bệnh viêm nội tâm mạc cấp. 

- Trước khi mổ người bệnh blốc 2 phân nhánh có tiền sử ngất. 

- Điều trị bằng thuốc làm nhịp tim chậm nhiều hơn. 

4. Trong điều trị một số rối loạn nhịp nhanh. 

- Cắt cơn NNT hay NNTT tái phát nhiều lần. 

- Ngăn ngừa các rối loạn nhịp thất do nhịp chậm gây nên bao gồm cả xoắn đỉnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Phương tiện 

- Máy chụp mạch. 

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục. 

- Máy sốc điện. 

- Máy tạo nhịp tạm thời. 

- Introducer. 

- Dây điện cực kèm dây cáp nối với máy tạo nhịp. 

- Kim chọc mạch, kim gây tê. 
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- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn. 

- Chỉ khâu. 

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật. 

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 90 độ... 

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch... 

3. Người bệnh 

- Có chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời. 

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể 

của thủ thuât. 

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật. 

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản… 

4. Hồ sơ bệnh án:  hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch. 

2. Gây tê và chọc mạch theo phương pháp Seldinger. Vị trí chọc mạch trong đặt 

máy tạo nhịp tạm thời có thể là: TM dưới đòn, TM cảnh trong hay TM đùi. 

3. Luồn guidewire qua kim chọc mạch, đặt Introducer. 

4. Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp 

mạch, đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải hoặc thất phải. 

5. Tìm ngưỡng tạo nhịp. Đặt các thông số cho máy tạo nhịp. 

6. Cố định dây điện cực. 

7. Sát trùng lại và băng kín vị trí đặt. 

VI. THEO DÕI 

1. Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở. 

2. Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết. 

3. Khám phổi, chụp XQ tim phổi nếu cần thiết. 

4. Tại vị trí chọc mạch. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Chảy máu. 

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông… 

- Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần. 

2. Tràn khí màng phổi: Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều. 

3. Tràn máu màng phổi. 

- Chọc hút và dẫn lưu. 
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4. Tràn máu màng tim. 

- Theo dõi nếu số lượng ít. 

- Chọc hút và dẫn lưu nếu nhiều. 

5. Phản ứng cường phế vị. 

- Nâng cao 2 chân. 

- Truyền dịch nhanh. 

- Atropin. 

6. Rối loạn nhịp tim. 

- Thường do dây điện cực gây ra. 

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống 

loạn nhịp hoặc sốc điện nếu cần. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010. 
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03.2291. ĐẶT FILTER LỌC MÁU TĨNH MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Huyết khối tĩnh mạch (TM) sâu chi dưới có thể lan rộng tới tĩnh mạch chậu và cao 

hơn. Một biến chứng rất nguy hiểm của huyết khối tĩnh mạch đó là tắc động mạch phổi làm 

tăng nguy cơ tử vong. Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đòi hỏi phải điều trị thuốc chống 

đông kháng vitamin K đường  uống kéo dài, tuy nhiên có tới 33% số người bệnh huyết khối 

tĩnh mạch sâu chi dưới vẫn gây tắc động mạch phổi thứ phát mặc dù đã được dùng chống 

đông đủ liều, hơn nữa khi dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu đặc biệt ở 

nhóm nguy cơ cao. Biện pháp đặt Filter tĩnh mạch chủ giúp dự phòng tắc động mạch phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc nhồi máu phổi nhưng có chống chỉ 

định dùng thuốc chống đông: xuất huyết não, phẫu thuật lớn, phẫu thuật thần kinh, xuất 

huyết tiêu hóa, 

- Người bệnh thất bại với biện pháp dùng thuốc chống đông: Bênh nhân dùng đủ liều chất 

chống đông nhưng xuất hiện triệu chứng huyết khối mới huyết khối tĩnh mạch sâu chi 

dưới hoặc nhồi máu phổi. 

- Huyết khối tĩnh mạch chậu đùi , tĩnh mạch chủ dưới di động. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp tắc TM chủ dưới do huyết khối, do bị xâm lấn, chèn ép 

- Thiểu sản, bất sản TM chủ dưới 

- TM chủ dưới có đường kính > 40mm 

- TM cảnh trong, TM dưới đòn, TM đùi bị tắc hoặc 

- Tổ chức phần mềm quanh các TM này đang bị viêm nhiễm 

- Xuất huyết giảm tiểu cầu 

- Hemophilia 

- Thiểu yếu tố đông máu 

- Nhiễm khuẩn huyết 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:  

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi 

điện tim, monitor theo dõi áp lực). 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, iodine, lidocaine). 

- Catheter pigtail chụp tĩnh mạch chủ. 
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- Bộ Filter tĩnh mạch chủ. 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về phương pháp đặt filter tĩnh mạch chủ, các tai biến, nguy cơ và rủi 

ro trong thủ thuật. 

- Ký cam đoan trước thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn vị trí đường vào tĩnh mạch: thường dùng từ đường tĩnh mạch dưới đòn bên phải 

hoặc đường tĩnh mạch đùi đối bên với tĩnh mạch có huyết khối tĩnh mạch sâu. 

- Mở đường vào tĩnh mạch (kỹ thuật Seldinger). 

- Chụp tĩnh mạch chủ xác định vị trí tĩnh mạch thận hai bên: đưa pigtail catheter vào tĩnh 

mạch chủ vị trí xuất phát tĩnh mạch thận hai bên, chụp mạch xác định vị trí xuất phát tĩnh 

mạch thận hai bên và đánh giá  đường kính tĩnh mạch chậu. 

- Đặt filter: đưa ống thông đến vị trí cần đặt Filter sau đó đẩy filter đã được thu gọn trong 

ống đến sát đầu ống thông, tại vị trí đã xác định  dưới tĩnh mạch thận; một tay giữ chặt 

que đẩy, một tay kéo ống thông về làm filter trồi ra và tự nở ra và cố định vào thành tĩnh 

mạch chủ. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng: 

+ Liên quan chọc tĩnh mạch dưới đòn gây tràn khí màng phổi; chảy máu trong; chọc vào 

động mạch… 

+ Filter bị di lệch: có thể dùng snare kéo chỉnh lại dưới khống chế của ống thông. 

+  Filter bị gãy (thường xuất hiện muộn) gây thủng, tách thành   tĩnh mạch. 

+ Co thắt tĩnh mạch chủ (rất ít gặp) 

+ Biến chứng tắc mạch… 

- Theo dõi các chức năng sống còn. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt filter tĩnh mạch chủ như dị ứng thuốc cản 

quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 
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03.2292. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG SÓNG TẦN SỐ RADIO 

(Thực hiện bằng phương pháp: đường vào qua đường tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, tĩnh 

mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh) 

I.  ĐẠI CƯƠNG  

Điều trị nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ điển hình, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất,  bằng 

sóng Radio frequency (RF) là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, ưu việt 

mà các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt được hiệu 

quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn nhịp này bằng sóng Radio frequency khoảng 80 

– 90%.  

II.  CHỈ ĐỊNH  

Tất cả các trường hợp nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất có 

hoặc không có bệnh lý tim thực thể.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

1. Rối loạn đông máu.  

2. Nhồi máu cơ tim cấp.  

3. Viêm cơ tim cấp.  

4. Nhiễm khuẩn cấp.  

5. Bệnh nhân quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ, 

2 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật. 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

 Introduce 5F, 6F, 7F, 8F.  

 Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.  

 Dây điện cực chẩn đoán HALO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh được độ cong.  

 Điện cực đốt RF kích cỡ 5F, 6F, 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 4mm hoặc 

8mm có / không có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt.  

 Dung dịch NaCl 0,9%.  

 Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%.  

 Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 1 chiếc.  

 Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

 Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

 Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những 

trường hợp cần thiết.  

 Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  
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 Phòng tim mạch can thiệp đủ rộng, thoáng, bác sĩ và kỹ thuật viên đi lại thuận tiện, 

xây dựng theo quy trình riêng có hệ thống điều hòa không khí, có hệ thống cung cấp ôxy.  

 Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

 Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM.  

 Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat.  

 Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng 

chuyển động nghiêng phải, nghiêng trái.  

 Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình 

làm thủ thuật.  

3. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim  

 Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.  

 Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với: thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và 

điện tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; 

tốc độ theo dõi từ 25 đến 300mm/s. Các tín hiệu thu được có thể mã hóa màu sắc khác 

nhau. Màn hình theo dõi có thể dừng lại được để đo các thông số (ms).  

4. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  

5. Người bệnh  

 Người bệnh được chỉ định điều trị bằng sóng Radio frequency theo yêu cầu lâm sàng.  

 Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh 

cá nhân và viết cam kết thủ thuật.  

6. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:  

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

- Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của tâm 

nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc hoặc bằng 

điện.  

- Phát hiện cơn nhịp nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ và cơ chế khởi phát cơn.  

- Lập bản đồ xác định vị trí gây cơn nhịp nhanh hay cuồng nhĩ.  

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio ở vị trí đích.  

- Đánh giá kết quả ngay sau khi triệt đốt thành công.  

- Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  



 

725 

 

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI  

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều 

trị tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 

24h sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có 

hệ thống theo dõi hoạt động tôtd, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150–200J (Biphasic) hoặc 200–300J 

(monophasic).  

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, 

Atropine tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, 

chuẩn bị gây tê tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch 

dưới chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi 

vào hồ sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dichj màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo 

dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận 

trọng từng bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim 

và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010  
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03.2293. ĐẶT DÙ LỌC MÁU ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trong quá trình can thiệp khi nong bóng, hút huyết khối, dụng cụ khoan cắt mảng xơ vữa 

... có thể làm bong các mảng vữa xơ, huyết khối theo dòng  máu đến làm tắc mạch phần xa, 

trong can thiệp động mạch cảnh các mảng vữa xơ có thể gây nhồi máu não, can thiệp cầu nối 

chủ vành có thể gây tắc đoạn xa dẫn đến nhối máu cơ tim, dòng chảy mạch vành chậm. Động 

mạch chi dưới đoạn xa tắc có thể gây ra hoại tử đoạn xa. 

- Thiết bị bảo vệ động mạch đoạn xa được sử dụng để lọc lại các huyết khối, mảng vữa xơ, 

bị bong ra trong khi can thiệp 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi can thiệp các động mạch chi dưới có tổn thương calci hóa nặng 

- Can thiệp cầu nối tĩnh mạch cầu nối động mạch chủ vành. 

- Can thiệp động mạch cảnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Người bệnh có nhiễm trùng nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 Bác sỹ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

- 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi 

điện tim, monitor theo dõi áp lực) 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn, bơm 5ml-10ml-20ml, dụng cụ ba chạc 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ   

(Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật ( Heparin, iodine) 

- Dụng cụ chụp mạch(catheter, guide wire) 

- Ống thông can thiệp (guiding) 

- Thiết bị lọc (filter) 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về thủ thuật, các tai biến, nguy cơ và rủi ro trong thủ thuật. 
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- Đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam kết thực hiện thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH. 

1. Sát khuẩn vị trí đường vào động mạch. 

2. Thiết lập đường vào động mạch (kỹ thuật Seldinger): động mạch quay hoặc động mạch 

đùi 

3. Chụp động mạch vành xác định tổn thương, lên kế hoạch can thiệp và vị trí đặt thiết bị 

lọc. 

4. Đặt guilding can thiệp vào động mạch cần can thiệp. 

5. Đưa guide wire qua tổn thương. 

6. Đưa Filter qua phía xa vùng tổn thương , mở Filter để có thể hứng được các mảnh vụn 

bong ra trong quá trình can thiệp động mạch. 

7. Thực hiện các thủ thuật nong bong, khoan cắt mảng vữa xơ, đặt stent. 

8. Sau khi kết thúc các thủ thuật can thiệp, thu Filter lại và rút ra khỏi guilding can thiệp. 

9. Tháo dụng cụ , băng ép vị trí đường vào động mạch. 

VI. THEO DÕI 

Theo dõi các chức năng sống còn trong quá trình thực hiện thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- -Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng.. 

- Không lọc được hết các mảng xơ vưa, huyết khối .. gây tắc mạch đoạn xa. 

- Biến chứng tại vị trí đường vào động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 
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03.2294. NONG ĐỘNG MẠCH CẢNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong động mạch cảnh là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số hoá xoá nền DSA 

nhằm tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động mạch cảnh 

bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 
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 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào thành 

mạch. 

h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 

k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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03.2295. NONG ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN  

 

IV. ĐẠI CƯƠNG 

Chụp và can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số 

hoá xoá nền DSA nhằm chẩn đoán các bệnh lý bất thường về động mạch ngoại biên bao gồm 

động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh, động mạch não...và 

tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động tĩnh mạch bằng 

các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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IV. CHUẨN BỊ 

4. Cán bộ chuyên khoa 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

5. Phương tiện 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

6. Người bệnh 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chụp và can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch 

cảnh. 

l. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

m. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 
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n. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

o. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

p. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

q. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

r. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào thành 

mạch. 

s. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

t. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

u. Rút các thiết bị can thiệp. 

v. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

2. Chụp và can thiệp túi phình động mạch não và bất thường thông động tĩnh mạch. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái microcatheter đến sát vị trí cổ túi phình hoặc vị trí thong động tĩnh mạch. 

f. Thả Coil bít hoàn toàn túi phình hoặc lỗ thông. 

g. Chụp kiểm tra lại túi phình và lỗ thông qua catheter. 

h. Rút các thiết bị can thiệp. 

i. Băng ép cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 
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Hình ảnh trước và sau khi đặt stent động mạch thận 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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03.2296. NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van động mạch chủ (ĐMC) bằng bóng qua da thường được thực hiện qua đường 

động mạch đùi, đưa bóng qua lỗ van động mạch chủ, bơm bóng nhiều lần để tách các mép 

van làm rộng diện tích lỗ van. Kỹ thuật này cải thiện tình trạng lâm sàng cho người bệnh 

ngay lập tức, tuy nhiên hiệu  quả không kéo dài, do vậy chỉ thực hiện ở một số trường hợp 

nhất định như: hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em, người bệnh hẹp van ĐMC không thể phẫu 

thuật do tuổi cao, các bệnh khác phối hợp, nong bóng để cải thiện tình trạng người bệnh trước 

phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định được khuyến cáo để điều trị bệnh: Hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em. 

- Chỉ định nong van ĐMC như là một biện pháp điều trị tạm thời để cải thiện triệu chứng 

của người bệnh và để chờ biện pháp điều trị triệt để hơn. Đây là bệnh lý thoái hóa van 

ĐMC thường gặp ở người bệnh cao tuổi: 

+ Nong van ĐMC trước khi thay van ĐMC qua da. 

+ Hẹp van ĐMC có sốc tim. Nong van ĐMC có thể ổn định tình trạng người bệnh trong 

khoảng thời gian ngắn. 

+ Nong van ĐMC để cải thiện tình trạng nặng của người bệnh trước phẫu thuật thay van 

động mạch chủ. 

+ Nong van ĐMC ở người bệnh hẹp khít van ĐMC có phẫu thuật ngoài tim 

+ Người bệnh có nguy cơ phẫu thuật quá cao cao như tuổi rất cao, bệnh nặng phổi hợp… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng kèm theo. 

- Người bệnh hở hai lá mức độ nhiều. 

- Bệnh van động mạch chủ do thấp tim có kèm theo hở chủ nhiều. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: Sheath mạch đùi 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (máy tạo nhịp tạm thời, dây điện cực). 

- Dụng cụ thông tim phải và thông tim trái (ống thông pigtail hai lòng, AL, MP, guide wire) 

- Guidewire siêu cứng (super stiff) đầu thẳng (0.035” x 300 cm) 

- Bóng nong van động mạch chủ các cỡ (đây là bóng thường dùng trong nong mạch ngoại 

vi hoặc một số thiết kế riêng cho nong van ĐMC). 

- Kim Brokenborugh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath (nếu nong van xuôi dòng qua đường 

vách liên nhĩ). 

- Thuốc cản quang. Pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine, thuốc cấp cứu)… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Nong van ĐMC ngược dòng 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi phải 

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 

giây. 

- Đưa pitail lên gốc ĐMC để chụp và đo đường kính vòng van. 

- Chọn bóng nong van ĐMC (đường kính bằng đường kính vòng van). 

- Lái guidewire qua lỗ van ĐMC ngược chiều: thường dùng ống thông loại AL (0.5-1.0) 

lên ĐMC, xoay ống thông đồng thời đẩy guidewire cứng 0.035 đầu thẳng xuống buồng 

thất trái. Một số trường hợp có thể dùng ống thông loại pigtail hoặc MP kèm guidewire 

loại ngậm nước (hydrophylic wire). 

- Tráo ống thông AL bằng ống thông pigtail hai lòng, đo chênh áp qua van động mạch chủ. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire đến vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật. 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

 

2. Nong van ĐMC xuôi dòng (qua vách liên nhĩ) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Dùng kim chọc vách liên nhĩ, đưa Mulin sheath qua vách liên nhĩ, đầu ống thông bên nhĩ 

trái (quy trình chọc vách liên nhĩ giống như trong Nong Van Hai Lá). 

+ Qua ống thông Mulin, đưa guidewire qua van hai lá, lên ĐMC qua van ĐMC và cố định 

đầu wire ở ĐMC xuống. Nhiều trường hợp cần dùng ống thông Swanz Ganzt để lái qua 
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van hai lá cũng như đưa lên qua van ĐMC dễ dàng hơn, sau đó thay bằng wire loại cứng 

hơn. 

+ Đánh giá chênh áp qua van ĐMC trước thủ thuật. 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 

giây. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire lên vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn sau nong van. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như HoC nặng,  tai biến mạch não, 

tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: thường liên quan đến thì 

chọc vách liên nhĩ (kỹ thuật xuôi dòng) hoặc khi  bơm 

- bóng nong van bóng bị di lệch làm thủng thành thất. Để tránh hiện tượng này, cần uốn 

wire cong lượn trong lòng thất trái, khi bơm bóng căng tối đa phải tạo nhịp tim tần số thất 

nhanh làm tim gần như ngừng đập. Khi xảy ra biến chứng cần phát hiện sớm để chọc dịch 

kịp thời và liên hệ bác sỹ phẫu thuật cấp. 

- Hở van ĐMC cấp: theo dõi sát, xử trí suy tim trái cấp, nếu huyết động không ổn định cần 

phẫu thuật cấp cứu. 

- Tách thành ĐMC cấp: theo dõi sát, phẫu thuật cấp nếu tách lan rộng có triệu chứng. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng... Cần theo dõi  sát, các thuốc chống 

đông đầy đủ và có thể can thiệp hút huyết khối hoặc phẫu thuật khi cần. 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch (động mạch, tĩnh mạch…): chảy máu, tụ 

máu, giả phình, thông động tĩnh mạch…. 
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03.2297. NONG HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ  

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh dưới 20 kg. Chỉ định nong 

hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng.  
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft (type 

B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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03.2298. NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Van động mạch phổi (ĐMP) là van tổ chim ngăn cách động mạch  phổi với thất phải. Hẹp 

van động mạch phổi thường là một bệnh tim bẩm sinh và khi bị hẹp nặng sẽ gây ra suy tim 

phải, phương pháp điều trị chính là nong van động mạch phổi, tỷ lệ thành công cao, có kết 

quả khả quan, nó làm giảm tới 75% chênh áp qua van. Đây là lựa chọn điều trị đầu tiên cho 

các người bệnh hẹp van ĐMP đơn độc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Trẻ sơ sinh và trẻ em. 

- Trẻ sơ sinh: hẹp van ĐMP có triệu chứng, chênh áp lớn. Nếu chênh áp qua van ĐMP < 

40mmHg trong bệnh cảnh cung lượng tim thấp hoặc còn ống động mạch shunt phải-trái. 

- Trẻ em: hẹp van ĐMP vừa-nặng có triệu chứng 

- Chênh áp qua van ĐMP > 40mmHg, khi cung lượng tim bình thường Tốt nhất là tiến 

hành khi trẻ 9-12 tháng tuổi. 

2. Chỉ định nong van ĐMP ở người lớn 

- Hẹp van ĐMP với chênh áp qua van >64mmHg. 

- Các tình trạng kèm theo bao gồm: Triệu chứng lâm sàng do hẹp van ĐMP Suy thất 

phải. Thất phải hai buồng. 

- Rối loạn nhịp liên quan đến hẹp van ĐMP Luồng thông phải-trái trong tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp van ĐMP nhẹ, chưa có triệu chứng 

- Hẹp van ĐMP kèm theo các tổn thương phức tạp khác cần điều trị phẫu thuật: hẹp kèm 

theo hẹp đường ra; hẹp vòng văn; kèm thông liên thất; tứ chứng Fallot… 

- Người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng; các rối loạn nặng tình trạn đông 

máu… 

- Van ĐMP đã bị vôi hóa nhiều, xơ hóa… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ thành thạo về tim mạch can thiệp, 01 điều dưỡng và 01 kỹ 

thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh và bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Dụng cụ nong van động mạch phổi (bóng nong, dụng cụ căng bóng, wire vòng) 

+ Bóng nong van thường lớn hơn đường kính vòng van khoảng 25%, nhưng không lớn hơn 

140% đường kính vòng van. 

+ Chiều dài bóng: trẻ sơ sinh là 2cm, trẻ nhỏ 3cm, người lớn 4cm. Chiều dài bóng thường 

lớn hơn 1,5 lần đường kính bóng, để đảm bảo bóng cố định tốt. 

+ Đối với người lớn có thể dùng bóng Inoue (loại dùng để nogn van hai lá) 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải (kỹ thuật Seldinger) 

- Tiêm heparin 50 đơn vị/kg hoặc 5000 đơn vị (với người lớn) 

- Thông tim phải đo áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi và đánh giá chênh áp qua 

van động mạch phổi. 

- Chụp buồng thất phải ở tư thế AP và nghiêng trái (LAO) 90˚. Đánh giá van động mạch 

phổi, đường ra thất phải, và vị trí hẹp van ĐMP. 

- Đo kích thước vòng van ĐMP. 

- Lái ống thông MP kèm guideiwre 0,018-0,035 lên ĐMP, tốt nhất là nhánh ĐMP trái để 

đảm bảo guidewire được cố định tốt nhất. Ở trẻ sơ sinh, nếu còn ống động mạch thì đẩy 

guidewire qua ống động mạch, xuống ĐMC xuống. 

- Bơm rửa bóng bằng thuốc cản quang pha nước muối sinh lý. 

- Đưa bóng nong đến buồng nhĩ phải dựa trên wire vòng, đưa bóng nong qua lỗ van động 

mạch phổi, bơm bóng nong từng bước để tách mép van động mạch phổi. 

- Thường bơm bóng hoảng 3-4 lần. Mỗi lần bơm bóng không quá 10 giây. 

- Ở người lớn, khi đường kính vòng van ĐMP vượt quá 20 mm, có thể dùng kỹ thuật 

nong hai bóng, sử dụng hai bóng để nong van cùng lúc. Khi đó phải đưa cả 2 guidewire 

lên ĐMP và trượt 2 bóng cùng lúc. 

- Kỹ thuật dùng bóng Inoue: ở người lớn, có thể lái bóng Inoue trực tiếp lên qua van 

ĐMP (khi van không quá hẹp) hoặc dùng wire vòng đưa  lên thân ĐMP rồi trượt bóng 

Inoue lên để nong van ĐMP. 

- Sau khi nong van động mạch phổi, kéo bóng ra, giữ guidewire lại trong động mạch 

phổi. 

- Chụp lại thất phải và đánh giá chênh áp qua van động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và chênh áp qua van sau nong. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch. 
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Hình: Các bước nong van động mạch phổi 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn: mạch, huyết áp, SpO2. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như, tràn dịch màng ngoài tim, dị 

ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ đường ra thất phải gây tràn dịch màng tim: xử trí tràn dịch mang  tim cấp bằng chọc 

dẫn lưu và gửi phẫu thuật cấp 

- Hở van ba lá: do thao tác gây đứt dây chằng 

- Hở van ĐMP sau nong van: thường không gây ảnh hưởng đáng kể. 

- Co thắt đường ra thất phải gây tụt áp và thiếu oxy. Xử trí bằng truyền dịch và thuốc 

chẹn beta giao cảm. 

- Rối loạn nhịp thoáng qua. 

- Chảy máu hoặc huyết khối tĩnh mạch đùi  
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03.2299. ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các thủ 

thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp gắng 

sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động mạch 

vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng nguy 

cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc lại 

trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua 

da lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1.   Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam kết 

thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 

thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và thói 

quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của thủ 

thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức chế 

GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược dòng 

động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1.   Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 
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đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. Liều 

heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp ĐMV 

đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 60o, 

đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào nhánh 

nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc cản 

quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào ý 

định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành sau 

khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa được 

nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp lực 

định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế chụp 

khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể sử 

dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành động 

mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc tách 

động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi động mạch 

vành, kết thúc thủ thuật. 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong vòng 

3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath nếu ACT < 

160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 10g 

protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có tình 

trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có hẹp 

lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn huyết 

động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-catheter 

để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 
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+ Nitroglycerin: 100-200µg 

+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng dụng 

cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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03.2300. ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CẢNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong động mạch cảnh là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số hoá xoá nền DSA 

nhằm tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động mạch cảnh 

bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH  

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa: 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện. 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh. 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 
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 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào thành 

mạch. 

h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 

k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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03.2301. ĐẶT STENT CÁC ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN  

 

 
I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số hoá xoá 

nền DSA nhằm tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động 

tĩnh mạch bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào thành 

mạch. 

h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 
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k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

2. Can thiệp túi phình động mạch não và bất thường thông động tĩnh mạch. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái microcatheter đến sát vị trí cổ túi phình hoặc vị trí thong động tĩnh mạch. 

f. Thả Coil bít hoàn toàn túi phình hoặc lỗ thông. 

g. Chụp kiểm tra lại túi phình và lỗ thông qua catheter. 

h. Rút các thiết bị can thiệp. 

i. Băng ép cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

 

 
Hình ảnh trước và sau khi đặt stent động mạch thận 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 
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 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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03.2302. ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH THẬN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hẹp động mạch thận có thể gây tăng huyết áp và/ hoặc gây ra suy thận dẫn đến suy tim và 

bệnh não do tăng huyết áp. Can thiệp động mạch thận là quá trình nong bóng và đặt stent làm 

khôi phục đường kính động mạch thận,  giúp cho động mạch thận trở lại chức năng sinh lý 

bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Theo khuyến cáo của AHA/ACC năm 2005 về can thiệp mạch ngoại biên, các chỉ định 

của can thiệp động mạch thận qua da bao gồm: 

- Hẹp động mạch thận gây tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp không kiểm soát được 

bằng thuốc. 

- Hẹp động mạch thận gây suy thận tiến triển. 

- Hẹp động mạch thận ở người có một thận. 

- Hẹp động mạch thận gây triệu chứng suy tim hoặc phù phổi thoáng qua tái phát nhiều 

lần. 

- Cải thiện triệu chứng ở người bệnh hẹp động mạch thận đồng thời có đau thắt ngực 

không ổn định hoặc suy tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp động mạch thận không nhiều (< 70%) và chưa gây triệu chứng. 

- Các bệnh lý nhiễm trùng đang tiến triển, rối loạn đông máu, suy thận chưa khống chế 

được… 

- Hẹp động mạch thận kèm theo các bệnh lý phức tạp khác… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sỹ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Bù dịch cho người bệnh và dùng acetylcysteine để tránh bệnh thận do thuốc cản quang. 

- Người bệnh cần được làm đầy đủ các thăm dò không xâm nhập chẩn đoán hẹp động mạch 

thận: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính,... 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Duy trì thuốc hạ áp nếu người bệnh đang dùng 

thuốc hạ áp. 

3. Dụng cụ 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

+ Ống thông pigtail để chụp không chọn lọc ĐMC bụng, ống thông JR 04 để chụp chọn lọc 

động mạch thận. 

+ Ống thông can thiệp động mạch thận: thường dùng các loại KR4, IMA, MP, hockey stick, 

tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch thận cần can thiệp và thói quen của thủ thuật 

viên. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,035 cho ống thông can thiệp. 

+ Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y). 

+ Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

+ Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc  stent theo một áp lực mong 

muốn. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,014 hoặc 0,035 dùng để can thiệp động mạch thận. 

+ Bóng nong động mạch thận và stent: chọn kích thướctùy theo đặc điểm tổn thương. 

+ Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

4. Hồ sơ bệnh án 

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi (thông thường là động mạch đùi). 

- Một số trường hợp (động mạch thận xuất phát cao theo hướng từ trên xuống dưới hoặc 

bệnh lý ĐMC, động mạch chậu) có thể dùng động mạch quay hoặc động mạch cánh tay. 

- Đặt sheath 6F, 7F, hay 8F, tuỳ trường hợp. 

- Sau khi đã mở đường vào mạch máu, dùng thuốc chống đông (heparin) và duy trì ACT ở 

mức 250-300 giây. 

2. Chụp động mạch chủ 

- Chụp động mạch chủ bụng cho phép đánh giá vị trí lỗ vào động mạch thận, có hẹp lỗ vào 

động mạch thận hay không, có động mạch thận phụ hay không, mức độ vôi hoá động 

mạch chủ. 

- Đưa ống thông pigtail vào vị trí ngang với đốt sống thắt lưng đầu tiên, bơm khoảng 6-12 

mL thuốc cản quang, với tốc độ 20 mL/giây. 

- Đánh giá động mạch thận trái rõ nhất ở tư thế AP, với thận phải là góc nghiêng trái 15-30 

độ (LAO 30). Khi chụp động mạch chủ, cần chụp đủ lâu để thuốc cản quang ngấm toàn 

bộ hệ động mạch thận, qua đó đánh giá kích thước và chức năng thận. 

3. Đặt ống thông can thiệp 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 
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- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch thận. 

- Kết nối ống thông  đuôi guiding với đường đo áp lực. Chênh lệch áp  lực đỉnh-đỉnh > 20 

mmHg được coi là có hạn chế dòng chảy mạch thận. 

4. Tiến hành can thiệp động mạch thận 

- Luồn guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn thương, 

tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch thận. 

- Có thể dùng guidewire 0,014 inch, 0,018 inch, hoặc 0,035 inch. Guidewire 0,014 inch 

được ưa chuộng hơn vì phần lớn thiết bị như stent, bóng,… đều phù hợp nhất với 

guidewire 0,014 inch. Tránh dùng loại guidewire ngậm nước và guidewire cứng vì nguy 

cơ gây thủng nhánh bên mạch thận và chảy máu. 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Kích cỡ bóng trung bình đường kính 3,4 đến 5 mm, chiều dài 8 đến 15 mm. Những bóng dài 

hơn thường gây áp lực lên toàn bộ mạch thận, dẫn tới co thắt động mạch thận. 

+ Nên dùng bóng nhỏ hơn 1 mm so với kích thước thật của động mạch thận đo được. 

+ Nếu mạch thận hẹp khít, xơ vữa nhiều, có thể cần dùng bóng nhỏ hơn nữa. 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng 

- Đặt stent động mạch thận 

+ Trong trường hợp loạn sản xơ cơ, nong bóng đơn thuần là đủ.  Tuy nhiên nếu hẹp mạch 

thận do xơ vữa, thường cần phải đặt stent. 

+ Thường dùng stent có bóng thay vì stent tự nở, nhất là khi can thiệp lỗ vào hay đoạn gần 

động mạch thận. 

+ Đường kính stent nằm trong khoảng 5-8 mm, chiều dài 10-20  mm. 

+ Sau khi đặt stent, có thể cần nong lại bằng bóng áp lực cao để  đảm bảo stent nở hoàn toàn 

+ Trong trường hợp hẹp lỗ vào động mạch thận, stent cần bao phủ toàn bộ tổn thương, và 

nhô vào động mạch chủ bụng khoảng 1 đến 2 mm. 

- Với trường hợp xơ vữa gây hẹp động mạch thận hai bên, thầy thuốc có thể lựa chọn can 

thiệp cả hai bên đồng thì hoặc hai thì. 

- Chụp lại động mạch thận sau can thiệp: đánh giá có tắc mạch đoạn xa, thủng mạch thận, 

hay chảy máu nhu mô thận hay không. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Biến chứng 

- Biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch. 

- Tắc động mạch thận đoạn xa; nhồi máu thận. 

- Dòng chảy chậm hoặc không có dòng chảy (slow flow hoặc no reflow) 

- Suy thận do thuốc cản quang hoặc do tắc động mạch thận. 

- Tách thành động mạch thận, cần phát hiện sớm và đặt stent. 

- Thủng/vỡ động mạch thận gây chảy máu ổ bụng; chảy máu nhu mô thận, chảy máu bao 

thận; tụ máu sau phúc mạc… cần phát hiện sớm, xử trí ngoại khoa nếu mức độ nặng. 

- Bóc tách động mạch chủ, động mạch chậu liên quan đến can thiệp: cần phát hiện sớm, đặt 
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stent nếu có biến chứng nặng. 

2. Chăm sóc người bệnh sau thủ thuật 

- Chăm sóc người bệnh sau can thiệp động mạch thận cũng tương tự như sau can thiệp động 

mạch ngoại biên. Cần chú ý theo dõi vị trí chọc mạch, xem có chảy máu hay hình thành 

khối máu tụ hay không. 

- Cần theo dõi sát số đo huyết áp của người bệnh. Huyết áp có thể tụt nhiều, vì thế sau can 

thiệp mạch thận thành công, cần điều chỉnh các thuốc hạ áp đang sử dụng. 

- Theo dõi lượng nước tiểu và chức năng thận của người bệnh 

- Dùng aspirin kéo dài, có thể dùng thêm clopidogrel (liều 75 mg) trong một tháng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. ACC/AHA 2005 guidelines for the management of the patients with peripheral arterial 

diseases (lower extremity, renal, messenteric, and abdominal aortic). 

2. Thomas Z. Interventions in the reno-visceral circulation; Percutaneous interventional 

cardiovascular medicine- The  PCR-  EAPCI textbook: volume III, part 3 

3. Rajan A.G Patel, Christopher J. White. Renal Intervention to treat Hypertension. Current 

Cardiology Reports; April 2012, Volume 14, Issue 2: 142-149 
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03.2303. ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp đặt stent ống động mạch được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình 

trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và ống động mạch bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián đoạn 

cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, độ 

bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp gây 

thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống 

động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống 

động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định mức 

độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành đặt stent ống động mạch 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng dựa 

vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống động 

mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát vào ống 

động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối lượng 

tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch…  
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03.2304. NONG HẸP VAN 2 LÁ BẰNG BÓNG INOUE 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào nhĩ trái qua chỗ 

chọc vách liên nhĩ rồi lái xuống thất trái và đi qua van hai lá, sau đó bóng sẽ được bơm lên 

theo cỡ tăng dần để làm nở phần eo của bóng gây tách hai mép van. Nong van hai lá có tỷ lệ 

thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có sẹo trên ngực..và có 

thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như ở phụ nữ có thai, người suy tim nặng.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chọn lựa người bệnh nong van hai lá gồm: 

- Hẹp hai lá khít (diện tích lỗ van < 1,5 cm2) và có triệu chứng cơ năng (NYHA  2) 

- Hình thái van phù hợp cho nong van hai lá, theo thang điểm Wilkins   8 là tối ưu, một 

số trường hợp có thể xét nong van cho người bệnh có điểm Wilkins từ 8 – 10 (ở trung tâm 

có kinh nghiệm). 

- Không có huyết khối trong nhĩ trái (loại trừ bằng siêu âm qua thực quản). 

- Không có hở van hai lá hoặc van động mạch chủ mức độ vừa đến nhiều và chưa ảnh 

hưởng đến chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có hở van hai lá vừa đến nhiều hoặc hở/hẹp van động mạch chủ vừa đến nhiều 

- Có huyết khối trong nhĩ trái 

- Hình thái van (bộ máy van và tổ chức dưới van) dày dính nhiều, vôi  hóa (Wilkins >10 

điểm) 

- Mới có biến cố tắc mạch trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định tương đối: đang trong tình trạng nhiễm trùng chưa khống chế được; rối 

loạn đông máu… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch và động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine) 



 

767 

 

- Thuốc cản quang để bơm vào bóng Inoue: pha thuốc cản quang với nước muối sinh lý 

theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Kim Brokenbourgh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath. 

- Bộ bóng Inoue nong van hai lá 

+ Bóng Inoue. Kích cỡ tham khảo của bóng được chọn theo công  thức: cỡ bóng = chiều 

cao người bệnh/10 + 10. 

+ Que nong vách (dilator) 

+ Que lái (stylit) 

+ Bơm làm căng bóng 

+ Gudewire loại vòng 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi. Một số trường hợp chỉ cần đường 

vào tĩnh mạch. 

- Thông tim phải đo áp lực động mạch phổi. Đưa ống thông dưới sự dẫn đường của dây 

dẫn đến vị trị động mạch phổi đo áp lực động mạch phổi. 

- Xác định bóng nhĩ trái bằng cách chụp cản quang động mạch phổi để đợi đến khi thuốc 

qua thì tĩnh mạch trở về nhĩ trái. 

- Đưa ống thông pigtail qua động mạch đùi lên gốc động mạch chủ (hiện nay với kỹ thuật 

xác định bóng nhĩ trái, thường không cần đường động mạch đùi). 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Mốc chọc vách liên nhĩ: có nhiều phương pháp, 2 phương pháp thường dùng hiện nay là: 

a. Dựa trên bóng nhĩ trái: chia bóng nhĩ trái ra 3 phần từ trên xuống và từ trái sang phải, 

vị trí (mốc) chọc vách quanh góc 1/4 dưới bên phải (hinh 15.1) 

b. Dựa trên mốc đường giữa: khoảng cách giữa bờ ngoài bên phải bóng nhĩ trái và đầu 

ống thông pigtal ở động mạch chủ. Vị trí chọc nằm trên đường giữa này và trong bóng 

nhĩ trái, trên bờ dưới của nhĩ trái khoảng nửa khỏang nửa đốt sống. 

+ Đưa guidewire lên tĩnh mạch chủ trên trước, sau đó luồn Mulins sheath lên vị trí tĩnh 

mạch chủ trên, luôn kim chọc vách liên nhĩ (Broukenbourgh) vào trong, đầu kim nằm 

trong cách đầu sheath khoảng 5mm. 

+ Kéo cả hệ thống về đến vị trí cần chọc vách liên nhĩ, điều chỉnh đôi chút hướng kim 

(thường khoảng 4-6h), sau đó tiến hành chọc vách liên nhĩ bằng cách đẩy kim trồi ra 

ngoài sheath. 

+ Xác định kim chọc đúng nhĩ trái bằng cách bơm một chút cản  quang hoặc kết nối áp lực, 

sau đó đưa Mulins sheath qua vách liên nhĩ sanh nhĩ trái. 

+ Đo áp lực nhĩ trái trước nong, đánh giá chênh áp qua van hai lá trước nong van 

+ Tiêm heparin vào buồng nhĩ trái (2000-3000 đơn vị) 



 

768 

 

- Đưa wire vòng qua vách liên nhĩ vào nhĩ trái. 

- Dùng que nong (dilator) nong tĩnh mạch đùi và vách liên nhĩ. 

- Nong van hai lá bằng bóng: 

+ Đưa bóng nong (đã được làm căng) vào nhĩ trái dựa trên wire vòng, 

+ Dùng que lái bóng đưa bóng nong qua lỗ van hai lá 

+ Bơm bóng nong từng bước để tách mép vao hai lá, đánh giá áp lực nhĩ trái, khả năng bị 

hở van hai lá tăng… để quyết định tăng cỡ bóng tối ưu 

- Đánh giá áp lực nhĩ trái, chênh áp qua van hai lá và áp lực động  mạch phổi sau nong van 

hai lá 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15.1 : Quy trình bong van hai lá bằng bóng Inoue 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn (nhịp tim, huyết áp, thở…) 

- Theo dõi các đường cong áp lực nhĩ trái, mức độ hở hai lá… sau mỗi lần nong van để 

quyết định tăng cỡ bóng đạt tối ưu. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp trong và sau nong van như hở hai lá, 
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tai biến mạch não, tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua: cường phế vị (nhịp chậm, tụt huyết  áp; vã mồ hôi), cho 

atropin; ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ thoáng qua… 

- Biến chứng tồn lưu thông liên nhĩ lỗ nhỏ, gặp tỷ lệ ít và không gây những ảnh hưởng đáng 

kể. 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: phát hiện sớm, chọc hút 

dịch kịp thời và truyền máu nếu cần; phẫu thuật  cấp cứu. 

- Hở hai lá do rách lá van hoặc đứt dây chằng: phát hiện sớm, cho các thuốc ngăn chặn suy 

tim trái – phù phổi cấp; phẫu thuật thay van cấp khi lâm sàng không ổn định. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng: cần chú ý lựa chọn người bệnh 

không có huyết khối; cho heparin khi làm thủ thuật; theo dõi sát khi xảy ra biến cố, cho 

chống đông nếu cần. 

- Các biến chứng khác: chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng… 
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03.2305. ĐẶT BÓNG DỘI NGƯỢC ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bóng đối xung động mạch chủ - IABP (Intra Aortic Balloon Counterpulsation) là một 

thiết bị dùng để hỗ tuần hoàn. Bóng được đưa qua đường động mạch đùi vào động mạch chủ 

(ĐMC), đến vị trí động mạch chủ xuống từ chỗ chia động mạch dưới đòn trái đến suốt chiều 

dài của động mạch chủ xuống. Một thiết bị đồng bộ hóa với chu chuyển tim sẽ bơm căng 

bóng trong thì tâm trương và làm xẹp bóng trong thì tâm thu. Vì trong thời kỳ tâm thu, bóng 

được làm xẹp nhanh nên tạo một khoảng âm tính nhanh trong lòng ĐMC xuống, làm giảm 

trở kháng hậu gánh, giúp tim (đang trong tình trạng bơm kém) có thể bơm máu dễ hơn. IABP 

có tác dụng cải thiện  tưới máu mạch vành, tăng cung lượng tim, đồng thời giảm hậu gánh 

và giảm công cơ tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hỗ trợ huyết động trong phòng tim mạch can thiệp trong trường hợp người bệnh nặng, 

huyết động không ổn định hoặc cần can thiệp nguy  cơ cao (thân chung động mạch vành 

trái) 

- Hỗ trợ huyết động trước, trong, và sau phẫu thuật tim trường hợp huyết động không ổn định 

- Sốc tim 

- Người bệnh cần cai máy tim phổi nhân tạo 

- Suy tim mất bù 

- Hở van hai lá cấp do rách van tim 

- Biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim 

- Can thiệp mạch vành qua da thất bại, rối loạn huyết động 

- Người bệnh chờ ghép tim… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hở van động mạch chủ nặng 

- Phình động mạch chủ 

- Tách thành động mạch chủ 

- Hẹp eo động mạch chủ 

- Bệnh động mạch chi dưới hoặc tình trạng thiếu máu chi từ trước 

- Huyết khối ở động mạch đùi, động mạch chậu, động mạch chủ 

- Nhiễm khuẩn hoặc tổn thương vùng da sẽ chọc thăm dò mạch máu… 

Thận trọng 

- Rối loạn đông máu: Trước thủ thuật, cần điều chỉnh các rối loạn về số lượng, chức năng 

tiểu cầu, cũng như nồng độ các yếu tố đông máu 

- Tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân đang tiến triển 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch, 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên thành thạo về cách 
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lắp đặt và sử dụng hệ thống máy bóng đối xung động mạch chủ. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích đầy đủ về thủ thuật và ký cam kết làm thủ thuật. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Nếu chỉ cần mở đường vào động mạch đùi, dùng sheath 

5F hoặc 6F. Nếu lưu sheath sau khi đặt bóng, dùng sheath 8F. 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ đặt bóng ngược dòng động mạch chủ (hình1) 

+ Máy bơm bóng ngược dòng động mạch chủ. Cần kiểm tra tình trạng máy, lượng khí 

helium,… trước khi sử dụng 

+ Bóng bơm. Bóng gồm các cỡ 34, 40, 50 cc. Người bệnh cao dưới 1m70 dùng bóng cỡ 

34, người bệnh 1m70-1m80 dùng bóng cỡ 40. Người bệnh cao trên 1m80 dùng bóng cỡ 

50. 

+ Bơm rửa sheath. Sheath đi kèm bộ dụng cụ là sheath cỡ 7.5 F 

+ Nước muối sinh lý có pha hepari 

  

 

+ Hình1. Hình ảnh hệ thống IABP (bên trái) và sơ đồ vị trí của bóng trong ĐMC xuống 

- Xy-lanh lấy khí máu động mạch, để làm xét nghiệm nếu cần thiết 

- Kim chỉ khâu để cố định catheter 

- Bộ thiết bị dùng để theo dõi áp lực động mạch liên tục 

- Băng vô khuẩn 

4. Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi (trái hoặc phải) 

- Đặt sheath mạch đùi (8F) nếu người bệnh béo phì, người bệnh có tiền sử can thiệp mạch 

máu gây sẹo ở mạch đùi. Sử dụng sheath đi kèm bóng (7.5F) trong các trường hợp khác. 

- Chuẩn bị bóng bơm động mạch chủ: dùng bơm để hút áp âm tính bóng, bơm rửa bóng 
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với dung dịch nước muối sinh lý có pha heparin. 

- Kết nối đường áp lực với sheath của bóng. Tiến hành đuổi khí,  cân bằng áp lực, tương 

tự như khi thiết lập đường theo dõi áp lực thông thường. 

- Chuẩn bị sẵn dây nối khí helium với bóng. 

- Luồn guidewire của bóng động mạch chủ qua sheath. 

- Luồn bóng vào guidewire và đẩy bóng tới vị trí thích hợp: đầu trên của bóng nằm thấp 

hơn quai động mạch chủ 1-2cm, đầu dưới của bóng nằm trên chỗ chia động mạch thận. 

- Rút guidewire, kết nối bóng với hệ thống máy bơm, khởi động máy để đánh giá hoạt động 

của bóng, chụp lại hình ảnh hoạt động trong vòng 2-3 chu kì của bóng. 

- Cài đặt chế độ hoạt động của máy bơm 

- Tiêm heparin cho người bệnh (2000 đơn vị) 

- Khâu cố định bóng và sheath. Băng vô khuẩn vùng chọc mạch 

- Nếu đặt bóng ngược dòng động mạch chủ tại giường bệnh, cần chụp XQ để kiểm tra bóng 

đã nằm đúng vị trí chưa. 

VI. THEO DÕI VÀ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG 

MẠCH CHỦ 

- Thường xuyên đánh giá người bệnh còn cần sử dụng bóng ngược dòng động mạch chủ 

không 

- Theo dõi màn hình của máy, đánh giá hình dạng sóng để đảm bảo bóng vận hành đúng 

(không bơm và xẹp sớm quá hay muộn quá) và đạt hiệu quả tối ưu. 

- Lựa chọn yếu tố kích hoạt bóng (trigger) là điện tâm đồ hay huyết áp động mạch tùy theo 

từng người bệnh 

- Duy trì heparin cho người bệnh trong thời gian lưu bóng 

- Kiểm tra hàng ngày tình trạng tưới máu chi đoạn thấp. Theo dõi mạch, nhiệt độ, màu sắc 

da của chi 

- Theo dõi các dấu hiệu bóng rách hay vỡ: chảy máu hoặc rò khí qua catheter, hình dạng 

sóng thay đổi trên màn hình theo dõi 

- Lưu ý người bệnh nằm thẳng, không co chân 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Đặt bóng không đúng vị trí: điều chỉnh lại vị trí bóng. 

- Vỡ bóng: nếu thấy máu trong đường bơm khí là dấu hiệu vỡ bóng. Cần rút bóng ngay lập 

tức. 

- Tắc mạch do khí: có thể gây thiếu máu đoạn xa 

- Nhiễm khuẩn vùng da chọc mạch. Cần rút catheter và sử dụng vị trí chọc mạch khác, nếu 

vẫn cần đặt bóng 

- Viêm mủ mạch máu do huyết khối. Thường  cần phải phẫu thuật dẫn lưu mủ và cho kháng 

sinh đường tĩnh mạch 

- Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter: cần rút catheter ra và cho kháng sinh đường 

tĩnh mạch 
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- Huyết khối tĩnh mạch: có thể gặp nghẽn mạch thoáng qua (khoảng 10% người bệnh). Xử 

trí: rút catheter động mạch 

- Thiếu máu chi. Xử trí: rút bóng, kiểm tra lại mạch đoạn xa 

- Chảy máu: do tuột chỗ kết nối hoặc kết nối không đủ chặt. Luôn kiểm tra các khớp nối 

(do áp lực động mạch rất lớn, chỉ một chỗ kết nối không đủ chặt cũng có thể gây mất máu 

nặng). 

- Chảy máu và hình thành khối máu tụ ở chỗ chọc: ép cầm máu, khâu cầm máu vết chọc 

nếu cần thiết 

- Bóng động mạch chủ không hoạt động: kiểm tra hệ thống máy, rút  bóng nếu cần. 

- Suy thận do tắc động mạch thận hoặc tụt áp 

VIII. RÚT BÓNG NGƯỢC DÒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ 

1. Chỉ định rút bóng ngược dòng động mạch chủ 

- Khi người bệnh ổn định về huyết động. Trước khi rút bóng có thể chuyển từ chế độ hỗ 

trợ 1:1 sang 1:2 hoặc 1:3 để đánh giá người bệnh 

- Tình trạng suy thận tiến triển 

- Bóng ngược dòng động mạch chủ không giúp cải thiện tình trạng tưới máu cho người bệnh 

- Bóng bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. 

2. Các bước rút bóng ngược dòng động mạch chủ 

- Đảm bảo chắc chắn có chỉ định rút bóng 

- Đảm bảo rằng có thể đặt được đường tĩnh mạch hoặc động mạch nếu cần thiết 

- Sẵn sàng bộ dụng cụ gồm kéo, dao, băng, gạc 

- Tắt máy bơm bóng 

- Làm xẹp bóng bằng cách hút hết khí từ bên trong ra 

- Cắt chỉ cố định 

- Kéo bóng ra đến khi nhìn thấy bóng nằm trong sheath 

- Rút bóng và sheath ra cùng lúc 

- Cần đảm bảo bóng được rút ra nguyên vẹn 

- Ép cầm máu phía trên và phía dưới điểm chọc mạch. Sau khi ép, đặt cuộn băng ép (có thể 

dùng túi cát) lên trên chỗ chọc mạch 

- Người bệnh cần nằm tại giường, duỗi thẳng chân, trong tối thiểu 6 giờ 

- Kiểm tra vết chọc, kiểm tra mạch chi để đảm bảo vẫn tưới máu tốt 

- Đánh giá lại vết chọc và tưới máu chi đoạn xa trong 24 giờ 

- Nếu vẫn còn chảy máu sau băng ép, có thể cần phẫu thuật để cầm máu 
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03.2306. ĐẶT STENT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) rất đa dạng, trong đó tách thành động mạch chủ, phình 

động mạch chủ là bệnh lý hay gặp nhất. Phương pháp phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ 

nhân tạo điều trị bệnh lý động mạch chủ là một phẫu thuật lớn, triệt để, tuy nhiên, nguy cơ 

tử vong cao nhất là đoạn ĐMC xuống. Kỹ thuật đặt Stent Graft điều trị bệnh lý động mạch 

chủ là một thủ thuật ít xâm lấn hơn, nguy cơ tử vong thấp hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phình động mạch chủ (ĐMC) ngực với đường kính trên 5,5 mm hoặc tiến triển nhanh trên 

5mm trong vong 1 năm và/hoặc có biến chứng  tách thành động mạch chủ. 

- Tách thành động mạch chủ type B cấp (đường vào từ động mạch chủ xuống, trong vòng 

2 tuần) có biến chứng bao gồm: vỡ động mạch chủ vào khoang màng phổi, khoang màng 

ngoài tim, thiếu máu các tạng, giãn lớn động mạch chủ, đau ngực không khống chế được 

hoặc tăng huyết áp nặng không khống chế được... 

- Phình động mạch chủ bụng (AAA) dưới động mạch thận: đường kính > 5,5 mm; hoặc 

tiến triển nhanh trên 5 mm/năm; hoặc có biến chứng gây tách thành, dọa vỡ… 

- Giả phình (Pseudo Aneurysm) động mạch chủ sau chấn thương hay do nguyên nhân 

nhiễm khuẩn… 

- Hình thái giải phẫu phù hợp cho việc đặt được stent graft: vị trí chỗ  lành (vùng ĐMC chỗ 

tiếp giáp với vị trí tổn thương) phải đủ dài > 2 cm và ổn định, không bị tổn thương để có 

thể gắn đầu stent graft vào đó. Đối với động mạch chủ ngực, khoảng cách từ chỗ tổn 

thương đến sau chỗ xuất phát từ động mạch dưới đòn trái là trên 2cm. Đối với phình ĐMC 

bụng, cổ túi phình (tính từ điểm đầu của chỗ phình tới dưới xuất phát động mạch thận 

thấp nhất)  > 1,5 cm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tách thành ĐMC type A. 

- Phình ĐMC lên. 

- Bệnh lý ĐMC đoạn quai chưa được phẫu thuật gom các nhánh động mạch cảnh. 

- Vùng bệnh lý quá gần các nhánh động mạch trọng yếu mà không có phương án khắc phục 

trước. 

- Người bệnh có bệnh mạch máu làm cản trở đường vào (bệnh mạch  đùi – chậu…). 

- Nhiễm trùng chưa kiểm soát được. 

- Bệnh lý rối loạn đông máu…. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 - 03 bác sỹ tim mạch can thiệp đã được đào tạo kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ. 

- 01 bác sỹ phẫu thuật mạch máu (nếu có yêu cầu). 

- 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên gây mê. 
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- 02 điều dưỡng viên và 01 kỹ thuật viên phòng can thiệp tim mạch đã được đào tạo về kỹ thuật. 

2. Phương tiện 

- Chuẩn bị bàn để dụng cụ: áo phẫu thuật, bộ bát vô khuẩn, găng, bơm kim tiêm các loại 

5ml, 10 ml, 20 ml, gạc vô khuẩn... 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (điện cực, máy tạo nhịp) tạm thời. 

- Dụng cụ thiết lập đường vào động mạch đùi, động mạch quay và tĩnh mạch đùi: 01 sheath 

mạch quay 6F; 02 sheath mạch đùi 6F; 01 bộ sheath mạch đùi 12F. 

- Ống thông pigtail: 2 (một marker pigtail có đánh dấu; 01 pigtail thường) 

- Guidewire siêu cứng 0,038‟‟ (super stiff wire): 01 – 02 chiếc. 

- Guidewire 0,035 hoặc 0,038‟‟ loại chẩn đoán: 3 cái, trong đó: 01 wire ngậm nước; 01 

wire dài 150cm; 01 wire dài 260cm. 

- Bộ Stent graft động mạch chủ, có kèm theo stent nối dài hay không tùy trường hợp. 

- Bóng nong Stent graft động mạch chủ: 01 

- Dụng cụ đóng động mạch sau can thiệp (Perclose): 02 – 04 bộ dụng cụ. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Tham vấn bác sỹ chẩn đoán hình ảnh; bác sỹ phẫu thuật tim mạch. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn các vị trí đường vào: động mạch đùi cả 2 bên, động mạch quay trái. 

- Kỹ thuật tạo đường vào từ động mạch đùi để đưa stent graft lên: 

+ Mở đường vào động mạch đùi bằng phẫu thuật: Nếu đặt stent graft ĐMC ngực chỉ cần mở 

động mạch đùi 1 bên; nếu là đặt stent graft  ĐMC bụng, cần mở đường vào động mạch đùi 

cả 2 bên. Được thực  hiện bởi bác sỹ phẫu thuật mạch máu. 

+ Đóng mạch đùi bằng dụng cụ Perclose (dụng cụ khâu mạch không phải bộc lộ) thì sẽ rạch 

một vết nhỏ và đặt sẵn từ 2 -3 dụng cụ Perclose chờ cho mỗi vị trí đường vào mạch máu 

theo thủ thuật như trên. Sau  khi hoàn tất quy trình đặt stent graft thì sẽ thắt chỉ của dụng 

cụ perclose để khâu lại. 

- Chụp động mạch chủ: tùy vị trí tổn thương mà đưa pigtail đến vị trí xác định để chụp. Với 

ĐMC ngực thì đưa pigtail lên ĐMC lên và chụp  động mạch chủ xác định vị trí tổn thương. 

Với ĐMC bụng, chỉ cần đưa pigtail lên ĐMC ngực chụp xác định vị trí tổn thương và 2 

nhánh động mạch đùi. 

- Sau chụp xong cần xác định vị trí: tách, phình, đo kích thước, xác định vị trí đường vào 

của tách thành hoặc khối giả phình; xác định các  nhánh liên quan (động mạch nuôi não; 

động mạch nuôi các tạng; động mạch thận 2 bên; động mạch đùi 2 bên để tìm đường vào). 

- Đưa wire siêu cứng tới gốc động mạch chủ. 
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- Đưa stent graft ở trạng thái đã được thu gọn trong ống thông (đường kính từ 16 – 26F) 

qua đường động mạch đùi đến vị trí ĐMC lành nhất trước chỗ bắt đầu tách/phình ĐMC 

cần can thiệp ít nhất 20 mm 

- Chụp bằng thuốc cản quang với một ống thông pigtail, để xác định chính xác vị trị đã 

đánh dấu của stent graft thỏa mãn vị trí cần đặt. 

- Quy trình thả stent graft: đặt stent bằng cách rút dần vỏ ngoài của ống stent graft để stent 

tự nở và áp vào thành ĐMC. Để chính xác vị trí cần cố định, thường chỉ làm nở 2 đoạn 

đầu của stent graft (xoay mở dần), chụp kiểm tra chỉnh lại vị trí cho phù hợp, sau đó giải 

phóng toàn bộ stent. 

- Chụp kiểm tra bằng thuốc cản quang, nếu có đoạn stent graft chưa nở hết hoặc còn rỏ rỉ 

bên thành, có thể dùng bóng nong cho nở sát thành. 

- Tháo dụng cụ, khâu vị trí động mạch bộc lộ (ngoại khoa) hoặc thắt chỉ với dụng cụ 

perclose đã để chờ sẵn từ trước thủ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.1. Quy trình đặt stent graft để điều trị bệnh phình ĐMC bụng (đầu tiên thả nhánh 

chính ĐMC và chân bên động mạch chậu phải (hình trái), sau đó thả chân bên động mạch 

chậu trái (hình phải). 

 

 

Hình 14.2. Hình ảnh stent graft ĐMC ngực (trái) và sơ đồ đặt stent graft ĐMC ngực (phải) 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Theo dõi trong thủ thuật: các chức năng sống còn; các biến chứng có thể xảy ra liên quan 

thủ thuật, gây mê, dị ứng thuốc cản quang, chảy máu… để xử trí kịp thời 

- Theo dõi sau thủ thuật: 

+ Theo dõi các chức năng sống còn sau đặt Stent Graft động mạch chủ. 

+ Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt Stent Graft động mạch chủ như tai biến 

mạch não, tràn dịch màng ngoài tim, liệt tủy sống, vỡ động mạch chủ. 

+ Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ ĐMC gây tử vong cấp: cần chú ý cẩn trọng khi thao tác các thủ thuật, tránh thô bạo. 

Cần có bác sỹ ngoại khoa tim mạch khống chế. 

- Stent graft chèn vào các nhánh động mạch trọng yếu nuôi não và các tạng: cần đo và xác 

định chính xác trước khi đặt stent. 

- Di lệch stent graft: gây tắc các mạch trọng yếu thì cần phẫu thuật cấp. 

- Liệt tủy sống: biến chứng gặp từ 1-3% số người bệnh được đặt stent graft ĐMC ngực, 

trên đoạn dài, thường xuất hiện sau 1-3 ngày. Nếu  xảy ra cần dẫn lưu dịch não tủy, duy 

trì huyết áp cao, cho corticoid liều cao tối đa. 

- Các biến chứng liên quan đến gây mê, dị ứng thuốc cản quang… 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí bộc lộ mạch và khâu mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm 

trùng… 

- Các biến chứng khác: sốt (hội chứng sau stent graft); nhiễm trùng… 
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03.2307. ĐẶT STENT HẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định nong 

và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm 
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thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành đặt Stent động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. Rút 

bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian bơm 

bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo lại chênh 

áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không còn chênh 

áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 
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- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft (type 

B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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03.2308. NONG RỘNG VAN TIM 

A/VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Van động mạch phổi (ĐMP) là van tổ chim ngăn cách động mạch  phổi với thất phải. Hẹp 

van động mạch phổi thường là một bệnh tim bẩm sinh và khi bị hẹp nặng sẽ gây ra suy tim 

phải, phương pháp điều trị chính là nong van động mạch phổi, tỷ lệ thành công cao, có kết 

quả khả quan, nó làm giảm tới 75% chênh áp qua van. Đây là lựa chọn điều trị đầu tiên cho 

các người bệnh hẹp van ĐMP đơn độc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Trẻ sơ sinh và trẻ em. 

- Trẻ sơ sinh: hẹp van ĐMP có triệu chứng, chênh áp lớn. Nếu chênh áp qua van ĐMP < 

40mmHg trong bệnh cảnh cung lượng tim thấp hoặc còn ống động mạch shunt phải-trái. 

- Trẻ em: hẹp van ĐMP vừa-nặng có triệu chứng 

- Chênh áp qua van ĐMP > 40mmHg, khi cung lượng tim bình thường Tốt nhất là tiến 

hành khi trẻ 9-12 tháng tuổi. 

2. Chỉ định nong van ĐMP ở người lớn 

- Hẹp van ĐMP với chênh áp qua van >64mmHg. 

- Các tình trạng kèm theo bao gồm: Triệu chứng lâm sàng do hẹp van ĐMP Suy thất phải. 

Thất phải hai buồng. 

- Rối loạn nhịp liên quan đến hẹp van ĐMP Luồng thông phải-trái trong tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp van ĐMP nhẹ, chưa có triệu chứng 

- Hẹp van ĐMP kèm theo các tổn thương phức tạp khác cần điều trị phẫu thuật: hẹp kèm 

theo hẹp đường ra; hẹp vòng văn; kèm thông liên thất; tứ chứng Fallot… 

- Người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng; các rối loạn nặng tình trạn đông 

máu… 

- Van ĐMP đã bị vôi hóa nhiều, xơ hóa… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ thành thạo về tim mạch can thiệp, 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật 

viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh và bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Dụng cụ nong van động mạch phổi (bóng nong, dụng cụ căng bóng, wire vòng) 

+ Bóng nong van thường lớn hơn đường kính vòng van khoảng 25%, nhưng không lớn 

hơn 140% đường kính vòng van. 

+ Chiều dài bóng: trẻ sơ sinh là 2cm, trẻ nhỏ 3cm, người lớn 4cm. Chiều dài bóng 

thường lớn hơn 1,5 lần đường kính bóng, để đảm bảo bóng cố định tốt. 

+ Đối với người lớn có thể dùng bóng Inoue (loại dùng để nogn van hai lá) 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải (kỹ thuật Seldinger) 

- Tiêm heparin 50 đơn vị/kg hoặc 5000 đơn vị (với người lớn) 

- Thông tim phải đo áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi và đánh giá chênh áp qua van 

động mạch phổi. 

- Chụp buồng thất phải ở tư thế AP và nghiêng trái (LAO) 90˚. Đánh giá van động mạch 

phổi, đường ra thất phải, và vị trí hẹp van ĐMP. 

- Đo kích thước vòng van ĐMP. 

- Lái ống thông MP kèm guideiwre 0,018-0,035 lên ĐMP, tốt nhất là nhánh ĐMP trái để 

đảm bảo guidewire được cố định tốt nhất. Ở trẻ sơ sinh, nếu còn ống động mạch thì đẩy 

guidewire qua ống động mạch, xuống ĐMC xuống. 

- Bơm rửa bóng bằng thuốc cản quang pha nước muối sinh lý. 

- Đưa bóng nong đến buồng nhĩ phải dựa trên wire vòng, đưa bóng nong qua lỗ van động 

mạch phổi, bơm bóng nong từng bước để tách mép van động mạch phổi. 

- Thường bơm bóng hoảng 3-4 lần. Mỗi lần bơm bóng không quá 10 giây. 

- Ở người lớn, khi đường kính vòng van ĐMP vượt quá 20 mm, có thể dùng kỹ thuật nong 

hai bóng, sử dụng hai bóng để nong van cùng lúc. Khi đó phải đưa cả 2 guidewire lên 

ĐMP và trượt 2 bóng cùng lúc. 

- Kỹ thuật dùng bóng Inoue: ở người lớn, có thể lái bóng Inoue trực tiếp lên qua van ĐMP 

(khi van không quá hẹp) hoặc dùng wire vòng đưa  lên thân ĐMP rồi trượt bóng Inoue 

lên để nong van ĐMP. 

- Sau khi nong van động mạch phổi, kéo bóng ra, giữ guidewire lại trong động mạch phổi. 

- Chụp lại thất phải và đánh giá chênh áp qua van động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và chênh áp qua van sau nong. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch. 
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Hình: Các bước nong van động mạch phổi 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn: mạch, huyết áp, SpO2. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như, tràn dịch màng ngoài tim, dị 

ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ đường ra thất phải gây tràn dịch màng tim: xử trí tràn dịch mang  tim cấp bằng chọc 

dẫn lưu và gửi phẫu thuật cấp 

- Hở van ba lá: do thao tác gây đứt dây chằng 

- Hở van ĐMP sau nong van: thường không gây ảnh hưởng đáng kể. 

- Co thắt đường ra thất phải gây tụt áp và thiếu oxy. Xử trí bằng truyền dịch và thuốc chẹn 

beta giao cảm. 

- Rối loạn nhịp thoáng qua. 

- Chảy máu hoặc huyết khối tĩnh mạch đùi  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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B/ NONG HẸP VAN 2 LÁ BẰNG BÓNG INOUE 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào nhĩ trái qua chỗ 

chọc vách liên nhĩ rồi lái xuống thất trái và đi qua van hai lá, sau đó bóng sẽ được bơm lên 

theo cỡ tăng dần để làm nở phần eo của bóng gây tách hai mép van. Nong van hai lá có tỷ lệ 

thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có sẹo trên ngực..và có 

thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như ở phụ nữ có thai, người suy tim nặng.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chọn lựa người bệnh nong van hai lá gồm: 

- Hẹp hai lá khít (diện tích lỗ van < 1,5 cm2) và có triệu chứng cơ năng (NYHA  2) 

- Hình thái van phù hợp cho nong van hai lá, theo thang điểm Wilkins   8 là tối ưu, một 

số trường hợp có thể xét nong van cho người bệnh có điểm Wilkins từ 8 – 10 (ở trung tâm 

có kinh nghiệm). 

- Không có huyết khối trong nhĩ trái (loại trừ bằng siêu âm qua thực quản). 

- Không có hở van hai lá hoặc van động mạch chủ mức độ vừa đến nhiều và chưa ảnh 

hưởng đến chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có hở van hai lá vừa đến nhiều hoặc hở/hẹp van động mạch chủ vừa đến nhiều 

- Có huyết khối trong nhĩ trái 

- Hình thái van (bộ máy van và tổ chức dưới van) dày dính nhiều, vôi  hóa (Wilkins >10 

điểm) 

- Mới có biến cố tắc mạch trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định tương đối: đang trong tình trạng nhiễm trùng chưa khống chế được; rối 

loạn đông máu… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch và động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine) 

- Thuốc cản quang để bơm vào bóng Inoue: pha thuốc cản quang với nước muối sinh lý 

theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Kim Brokenbourgh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath. 

- Bộ bóng Inoue nong van hai lá 

+ Bóng Inoue. Kích cỡ tham khảo của bóng được chọn theo công  thức: cỡ bóng = chiều 

cao người bệnh/10 + 10. 

+ Que nong vách (dilator) 

+ Que lái (stylit) 

+ Bơm làm căng bóng 

+ Gudewire loại vòng 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi. Một số trường hợp chỉ cần đường 

vào tĩnh mạch. 

- Thông tim phải đo áp lực động mạch phổi. Đưa ống thông dưới sự dẫn đường của dây 

dẫn đến vị trị động mạch phổi đo áp lực động mạch phổi. 

- Xác định bóng nhĩ trái bằng cách chụp cản quang động mạch phổi để đợi đến khi thuốc 

qua thì tĩnh mạch trở về nhĩ trái. 

- Đưa ống thông pigtail qua động mạch đùi lên gốc động mạch chủ (hiện nay với kỹ thuật 

xác định bóng nhĩ trái, thường không cần đường động mạch đùi). 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Mốc chọc vách liên nhĩ: có nhiều phương pháp, 2 phương pháp thường dùng hiện nay 

là: 

 Dựa trên bóng nhĩ trái: chia bóng nhĩ trái ra 3 phần từ trên xuống và từ trái sang phải, 

vị trí (mốc) chọc vách quanh góc 1/4 dưới bên phải (hinh 15.1) 

 Dựa trên mốc đường giữa: khoảng cách giữa bờ ngoài bên phải bóng nhĩ trái và đầu 

ống thông pigtal ở động mạch chủ. Vị trí chọc nằm trên đường giữa này và trong bóng 

nhĩ trái, trên bờ dưới của nhĩ trái khoảng nửa khỏang nửa đốt sống. 
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+ Đưa guidewire lên tĩnh mạch chủ trên trước, sau đó luồn Mulins sheath lên vị trí tĩnh 

mạch chủ trên, luôn kim chọc vách liên nhĩ (Broukenbourgh) vào trong, đầu kim nằm 

trong cách đầu sheath khoảng 5mm. 

+ Kéo cả hệ thống về đến vị trí cần chọc vách liên nhĩ, điều chỉnh đôi chút hướng kim 

(thường khoảng 4-6h), sau đó tiến hành chọc vách liên nhĩ bằng cách đẩy kim trồi ra 

ngoài sheath. 

+ Xác định kim chọc đúng nhĩ trái bằng cách bơm một chút cản  quang hoặc kết nối áp 

lực, sau đó đưa Mulins sheath qua vách liên nhĩ sanh nhĩ trái. 

+ Đo áp lực nhĩ trái trước nong, đánh giá chênh áp qua van hai lá trước nong van 

+ Tiêm heparin vào buồng nhĩ trái (2000-3000 đơn vị) 

- Đưa wire vòng qua vách liên nhĩ vào nhĩ trái. 

- Dùng que nong (dilator) nong tĩnh mạch đùi và vách liên nhĩ. 

- Nong van hai lá bằng bóng: 

+ Đưa bóng nong (đã được làm căng) vào nhĩ trái dựa trên wire vòng, 

+ Dùng que lái bóng đưa bóng nong qua lỗ van hai lá 

+ Bơm bóng nong từng bước để tách mép vao hai lá, đánh giá áp lực nhĩ trái, khả năng 

bị hở van hai lá tăng… để quyết định tăng cỡ bóng tối ưu 

- Đánh giá áp lực nhĩ trái, chênh áp qua van hai lá và áp lực động  mạch phổi sau nong van 

hai lá 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Hình 15.1 : Quy trình bong van hai lá bằng bóng Inoue 
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VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn (nhịp tim, huyết áp, thở…) 

- Theo dõi các đường cong áp lực nhĩ trái, mức độ hở hai lá… sau mỗi lần nong van để 

quyết định tăng cỡ bóng đạt tối ưu. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp trong và sau nong van như hở hai lá, 

tai biến mạch não, tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua: cường phế vị (nhịp chậm, tụt huyết  áp; vã mồ hôi), cho 

atropin; ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ thoáng qua… 

- Biến chứng tồn lưu thông liên nhĩ lỗ nhỏ, gặp tỷ lệ ít và không gây những ảnh hưởng đáng 

kể. 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: phát hiện sớm, chọc hút 

dịch kịp thời và truyền máu nếu cần; phẫu thuật  cấp cứu. 

- Hở hai lá do rách lá van hoặc đứt dây chằng: phát hiện sớm, cho các thuốc ngăn chặn suy 

tim trái – phù phổi cấp; phẫu thuật thay van cấp khi lâm sàng không ổn định. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng: cần chú ý lựa chọn người bệnh 

không có huyết khối; cho heparin khi làm thủ thuật; theo dõi sát khi xảy ra biến cố, cho 

chống đông nếu cần. 

- Các biến chứng khác: chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng… 
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C/ NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong van động mạch chủ (ĐMC) bằng bóng qua da thường được thực hiện qua đường 

động mạch đùi, đưa bóng qua lỗ van động mạch chủ, bơm bóng nhiều lần để tách các mép 

van làm rộng diện tích lỗ van. Kỹ thuật này cải thiện tình trạng lâm sàng cho người bệnh 

ngay lập tức, tuy nhiên hiệu  quả không kéo dài, do vậy chỉ thực hiện ở một số trường hợp 

nhất định như: hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em, người bệnh hẹp van ĐMC không thể phẫu 

thuật do tuổi cao, các bệnh khác phối hợp, nong bóng để cải thiện tình trạng người bệnh trước 

phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định được khuyến cáo để điều trị bệnh: Hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em. 

- Chỉ định nong van ĐMC như là một biện pháp điều trị tạm thời để cải thiện triệu chứng 

của người bệnh và để chờ biện pháp điều trị triệt để hơn. Đây là bệnh lý thoái hóa van 

ĐMC thường gặp ở người bệnh cao tuổi: 

+ Nong van ĐMC trước khi thay van ĐMC qua da. 

+ Hẹp van ĐMC có sốc tim. Nong van ĐMC có thể ổn định tình trạng người bệnh trong 

khoảng thời gian ngắn. 

+ Nong van ĐMC để cải thiện tình trạng nặng của người bệnh trước phẫu thuật thay van 

động mạch chủ. 

+ Nong van ĐMC ở người bệnh hẹp khít van ĐMC có phẫu thuật ngoài tim 

+ Người bệnh có nguy cơ phẫu thuật quá cao cao như tuổi rất cao, bệnh nặng phổi hợp… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng kèm theo. 

- Người bệnh hở hai lá mức độ nhiều. 

- Bệnh van động mạch chủ do thấp tim có kèm theo hở chủ nhiều. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: Sheath mạch đùi 
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- Dụng cụ tạo nhịp thất (máy tạo nhịp tạm thời, dây điện cực). 

- Dụng cụ thông tim phải và thông tim trái (ống thông pigtail hai lòng, AL, MP, guide wire) 

- Guidewire siêu cứng (super stiff) đầu thẳng (0.035” x 300 cm) 

- Bóng nong van động mạch chủ các cỡ (đây là bóng thường dùng trong nong mạch ngoại 

vi hoặc một số thiết kế riêng cho nong van ĐMC). 

- Kim Brokenborugh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath (nếu nong van xuôi dòng qua đường 

vách liên nhĩ). 

- Thuốc cản quang. Pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine, thuốc cấp cứu)… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Nong van ĐMC ngược dòng 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi phải 

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 giây. 

- Đưa pitail lên gốc ĐMC để chụp và đo đường kính vòng van. 

- Chọn bóng nong van ĐMC (đường kính bằng đường kính vòng van). 

- Lái guidewire qua lỗ van ĐMC ngược chiều: thường dùng ống thông loại AL (0.5-1.0) 

lên ĐMC, xoay ống thông đồng thời đẩy guidewire cứng 0.035 đầu thẳng xuống buồng 

thất trái. Một số trường hợp có thể dùng ống thông loại pigtail hoặc MP kèm guidewire 

loại ngậm nước (hydrophylic wire). 

- Tráo ống thông AL bằng ống thông pigtail hai lòng, đo chênh áp qua van động mạch chủ. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire đến vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật. 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

2. Nong van ĐMC xuôi dòng (qua vách liên nhĩ) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Dùng kim chọc vách liên nhĩ, đưa Mulin sheath qua vách liên nhĩ, đầu ống thông bên nhĩ 

trái (quy trình chọc vách liên nhĩ giống như trong Nong Van Hai Lá). 

+ Qua ống thông Mulin, đưa guidewire qua van hai lá, lên ĐMC qua van ĐMC và cố định 

đầu wire ở ĐMC xuống. Nhiều trường hợp cần dùng ống thông Swanz Ganzt để lái qua 

van hai lá cũng như đưa lên qua van ĐMC dễ dàng hơn, sau đó thay bằng wire loại cứng hơn. 

+ Đánh giá chênh áp qua van ĐMC trước thủ thuật. 

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời 
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- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 giây. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire lên vị trí van ĐMC. 

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút). 

+ Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật 

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn sau nong van. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như HoC nặng,  tai biến mạch não, 

tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: thường liên quan đến thì 

chọc vách liên nhĩ (kỹ thuật xuôi dòng) hoặc khi  bơm 

- bóng nong van bóng bị di lệch làm thủng thành thất. Để tránh hiện tượng này, cần uốn 

wire cong lượn trong lòng thất trái, khi bơm bóng căng tối đa phải tạo nhịp tim tần số thất 

nhanh làm tim gần như ngừng đập. Khi xảy ra biến chứng cần phát hiện sớm để chọc dịch 

kịp thời và liên hệ bác sỹ phẫu thuật cấp. 

- Hở van ĐMC cấp: theo dõi sát, xử trí suy tim trái cấp, nếu huyết động không ổn định cần 

phẫu thuật cấp cứu. 

- Tách thành ĐMC cấp: theo dõi sát, phẫu thuật cấp nếu tách lan rộng có triệu chứng. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng... Cần theo dõi  sát, các thuốc chống 

đông đầy đủ và có thể can thiệp hút huyết khối hoặc phẫu thuật khi cần. 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch (động mạch, tĩnh mạch…): chảy máu, tụ 

máu, giả phình, thông động tĩnh mạch…. 
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03.2309. THÔNG TIM ỐNG LỚN VÀ CHỤP BUỒNG TIM CẢN QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương giải phẫu 

– sinh lý của tim – mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm sinh..) và 

những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông số huyết 

động học bao  gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, độ bão hoà 

oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng được chụp dưới 

màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bảng 6-1. Chỉ định thông tim 

Chỉ định Thủ thuật 

1. Bệnh động mạch vành  

a. Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

2. Nhồi máu cơ tim  

a. Đau thắt ngực không ổn định sau 

NMCT 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± thông tim phải 

c. Sốc tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

phải 

d. Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá) 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

3. Đột tử do tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

4. Bệnh van tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 
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5. Bệnh tim bẩm sinh Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 

6. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC 

7. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim 

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải 

8. Bệnh cơ tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, ± sinh thiết cơ tim 

9. Đánh giá trước và sau ghép tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, sinh thiết cơ tim 

Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành 

thông tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh thần. 

Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim cấp 

cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm ngửa, tiến 

hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt hơn là điều trị nội 

khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể cần đặt nội khí quản, đặt 

bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch. 

Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ yếu 

được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các  đường vào khác của thông tim được trình bày 

trong hình 6-1. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết bị 

cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm: 

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp 

- Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được 

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu 

- Nhiễm khuẩn, sốt 

- Có thai 

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng) 

- Suy tim nặng 

- Suy thận 

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được 
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- Người bệnh không hợp tác 

Hình 6-1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 bác sỹ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản 

cam kết làm thủ thuật. 

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì? Từ đó: 

+ Xác định “lộ trình” thông tim? Bên nào? Các bước tiến hành? 

+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu? 

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào? 

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van… 

+ Cần đưa ra kết luận gì? 

3. Phương tiện 
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- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực. 

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết… 

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa ô xy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng 

tim; luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn … 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình thông tim phải (hình 6.2) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi 

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải 

- Nhĩ phải 

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới 

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 40 mmHg) 

+ Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra 

- Thất phải 

+ Đẩy catheter xuống thất phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 100 mmHg) 
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Hình 6.2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: 

tĩnh mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: 

đường ra thất phải; RPA: động mạch phổi phải; RAAA: tiểu nhĩ phải: HV: tĩnh 

mạch trên gan) 

- Mao mạch phổi bít 

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh phải 

hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít. 

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg). 

- Động mạch phổi 

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch phổi 

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg). 

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt 

- Kéo catheter về thất phải 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít – động mạch phổi 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi – thất phải 

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít. 

- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau 

để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các 

nhánh… 

2. Quy trình thông tim trái 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi 

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm 

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F cho 

sheath 6F) 

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng) 

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành 

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg) 
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+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên 

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3) 

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van động 

mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 6.3 mô tả 

kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC. 

+ Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg) 

- Đánh giá thất trái 

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái (tốc 

độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg) 

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 30 độ và 

nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút 

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên thất, 

các bất thường giải phẫu khác của thất  trái 

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua van động 

mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg). 

- Đo bão hòa ô xy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.. 

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch 

chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch… 

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời 

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu. 

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái . 

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái 

 

 

 

 

Hình 6.3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên) 

và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới) 
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- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 mm/giây) 

- Ghi đồng thời áp lực thất phải – thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế 

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick 

- Đánh giá các luồng thông trong tim 

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ 

4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác: 

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng  khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá đã 

chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong Van Hai Lá. 

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay). 

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt 

theo yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van động 

mạch chủ… 

VI. THEO DÕI 

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ 

- Theo dõi vị trí chọc mạch 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngày lập tức 

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch cần vệ sinh thay băng hàng ngày 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill patient. 
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2. Braunwalds Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Editor: Anne 

Snyder, an imprint of Elsevier 

3. Cardiac Catheterization Handbook, manuals,etc, Kern,Morton J 

4. Grossman Cardiac Catherterization, Angiography, and Intervention by Donald S.Baim. 
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03.2310. KHOAN CÁC TỔN THƯƠNG VÔI HÓA Ở ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khoan phá mảng xơ vữa (Rotational Atherectomy) bằng mũi khoan xoay tròn tốc độ rất 

cao là kỹ thuật được tiến hành nhằm mục đích tái cấu trúc (thông thoáng lòng mạch) và loại 

bỏ những mảng xơ vữa vôi hoá trong lòng mạch, giúp việc nong bóng mạch vành và đặt stent 

thuận lợi hơn. Nguyên lý của quá trình này tương tự như kỹ thuật lấy cao răng của nha sĩ, đó 

là dùng một đầu mũi khoan với các kích cỡ khác nhau, đầu có gắn các tinh thể kim cương 

nhân tạo nhỏ, khi quay với tốc độ rất cao (150 000 – 200 000 vòng/phút) đã bào mòn một cách 

có chọn lọc những lớp vật chất bề mặt (mảng xơ vữa, xơ hoá, canxi hoá) thành những mảnh 

siêu nhỏ và trôi theo dòng tuần hoàn, trong khi vẫn bảo toàn lớp tế bào nội mô đàn hồi phía 

dưới. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương mạch vành vôi hoá nhiều, mà việc nong bằng bóng thông thường không nở 

được toàn bộ, tuy nhiên tổn thương có thể đưa guidewire qua được 

- Tổn thương nguyên bản (de novo) (tức là tổn thương lần đầu) có chiều dài < 25 mm 

Thận trọng với các tổn thương sau: 

- Tổn thương lan toả, hẹp nhiều thân mạch vành 

- Can thiệp thân chung không được bảo vệ 

- Người bệnh có chức năng thất trái giảm (EF<30%) 

- Tổn thương nguyên bản có chiều dài > 25 mm 

- Tổn thương gập góc ( > 45 độ) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tắc hoàn toàn mạch vành, không đưa guidewire qua được 

- Có huyết khối trên phim chụp ĐMV 

- Can thiệp cầu nối tĩnh mạch hiển 

- Tách thành động mạch vành từ type C trở lên 

- Tổn thương gập góc nặng (> 90 độ) 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dường và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang, dị ứng adenosin… 

3. Chuẩn bị phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 
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- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành: Nếu dùng mũi khoan kích thước 1,25 mm hoặc 1,5 

mm, có thế dùng ống thông 6F. Ống thông 7F phù hợp với mũi khoan dưới 2 mm. Mũi 

khoan từ 2 mm trở lên phải dùng ống thông 8F, 9F. 

- Hệ thống Rotablator của hãng Boston Scientific (hình 1) 

+ Mũi khoan. Gồm các kích cỡ 1,25; 1,5; 1,75; 2 mm 

+ Máy khoan (Rotalink) 

+ Guidewire chuyên dụng (Rotawire), có kích thước 0,009 inch x 300 cm. Có hai loại 

Rotawire là loại đầu cứng và loại đầu mềm. Đầu mũi khoan sẽ trượt trên Rotawire. 

+ Máy điều khiển. Mũi khoan được hoạt động nhờ một hệ thống tua-bin vận hành bằng khí 

ni-tơ nén. Thủ thuật viên sẽ kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt tua-bin này nhờ một bàn đạp 

đặt phía dưới bàn can thiệp. 

+ Dung dịch bôi trơn (Rotaglide) 

 
Hình 1. Hệ thống Rotablator 

- Hệ thống bình chứa ni-tơ. 

- Máy tạo nhịp tạm thời 

- Thuốc cấp cứu (atropin, dopamin,…) và thuốc giãn mạch (nitroglycerin, adenosine, 

verapamil). 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Mở đường vào động mạch: những trường hợp cần khoan phá mảng xơ vữa thường là tổn 

thương vôi hoá nhiều, nên sử dụng đường động mạch đùi. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng 

đường động mạch quay. 

- Đặt máy tạo nhịp tim dự phòng nếu thực hiện khoan phá mảng xơ vữa với động mạch vành 

phải. 

- Đặt ống thông can thiệp. 

- Lái guidewire đến đầu xa mạch vành: Có thể sử dụng ngay với Rotawire hoặc dùng 

guidewire thông thường, sau đó tráo đổi Rotawire bằng ống thông siêu nhỏ (micro-

catheter) hoặc bóng lòng dài (over-the- wire balloon). 
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- Chọn kích cỡ mũi khoan: Nên bắt đầu với mũi khoan nhỏ (1,25-1,5 mm), sau đó tăng dần 

kích cỡ, và tránh vượt quá 80% kích thước mạch vành. Nói chung, một mũi khoan nhỏ 

(1,25-1,5 mm) thường là đủ. 

- Cài đặt tốc độ quay của đầu khoan. Tốc độ quay thường là 160 000 đến 180 000 vòng/phút, 

tuỳ theo kích cỡ mũi khoan. Mũi khoan nhỏ  (1,25- 2,0 mm) có thể quay tới 180 000 – 

200 000 vòng/phút. Mũi khoan lớn quay chậm hơn. 

- Đẩy mũi khoan theo Rotawire vào đoạn mạch vành lành trước tổn thương. 

- Trước khi bật máy khoan tiêm dung dịch giãn mạch để tránh co thắt mạch vành. 

- Thủ thuật viên kích hoạt máy bằng bàn đạp và đẩy từ từ mũi khoan qua tổn thương. Mỗi 

lần mở máy không nên quá 30 giây. 

- Có thể đưa mũi khoan qua lại tổn thương nhiều lần, sau đó đánh giá xem có cần dùng mũi 

khoan lớn hơn hay không. 

- Sau khi đã hoàn tất quá trình khoan phá mảng xơ vữa. Kéo mũi khoan ra, tiến hành nong 

bóng và đặt stent mạch vành như các ca can thiệp thông thường khác. 

Hình 2. Hình ảnh mô tả quy trình mũi khoan bào mòn mảng xơ vữa vôi hóa 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Hiện tượng dòng chảy chậm sau khi bóc mảng xơ vữa 

+ Sau khi khoan phá mảng xơ vữa, có thể xuất hiện nguy cơ dòng chảy chậm (tỉ lệ 1,2-7,6%). 

+ Hạn chế dòng chảy chậm bằng cách đẩy mũi khoan chậm, sử  dụng mũi khoan nhỏ, bơm 

rửa liên tục để đảm bảo máu lưu thông 

+ Nói chung, không có dòng chảy/dòng chảy chậm thường phục hồi sau 5-15 phút. Sử dụng 

adenosine hoặc verapamil tiêm mạch  vành (100-200µg) có thể cải thiện tình trạng này. 

Đặt  máy tạo nhịp tạm thời dự phòng trong những trường hợp nguy cơ cao. 

- Những biến chứng khác 

+ Nhồi máu cơ tim có sóng Q (1-1,3%) 

+ Tách thành động mạch vành (10-13%), 

+ Tắc mạch máu cấp (2-11%) 

+ Thủng mạch vành (0-1,5%) 

+ Co thắt mạch vành nặng (1,6-6,6%) 

Đa số các biến chứng có thể tránh được nếu bác sỹ can thiệp tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật 

và sử dụng mũi khoan nhỏ. Xử trí biến chứng tương tự những trường hợp khác. Nếu có thủng 
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mạch vành, bơm bóng bịt kín chỗ thủng và dùng stent có màng bọc, có thể cần chọc dẫn lưu dịch 

màng tim. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 147-153 

2. Braden G, Young T, Love W, et al. Rotational atherectomy of chronic total coronary 

occlusion is associated with very low clinical rates: the treatment of choice. J Am Coll 

Cardiol 1999;33(Suppl A):48A. 

3. Mauri L, Reisman M, Buchbinder M, et al. Comparison of rotational atherectomy with 

conventional balloon angioplasty in the prevention of restenosis of small coronary 
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03.2311. ĐẶT COIL BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ lệ 

xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích thước 

của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng 

nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. Một biến 

chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn đến  tử vong. 

Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường hợp còn ống 

động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và ngoài 

tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là 

shunt 2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc 

shunt qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo như 

trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối 
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với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình 

thủ thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các 

cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của 

đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của 

ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động 

mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm 

tra. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 

- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 

- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

- Thủ thuật thành công: 



 

805 

 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

- Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, 

chủ, động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan máu 

... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại 

định kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên quan 

đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật 

sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can thiệp 

thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi co biểu 

hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm để có 

hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải hoặc động 

mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ 

phải và cố định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền dịch 

đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình can 

thiệp nói chung. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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R, Kemal Yucel I, Demir F, Erdem A. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Apr 16. 

2. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus with the new Amplatzer Duct OccluderII. 
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4. Comparison of the results of transcatheter closure of patent ductus arteriosus with newer 

amplatzer devices. Liddy S, Oslizlok P, Walsh KP. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Nov 
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03.2312. KÍCH THÍCH TIM VƯỢT TẦN SỐ ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tạo nhịp vượt tần số (kích thích tim vượt tần số) là một biện pháp điều trị cơ bản, trực tiếp để 

cắt các cơn nhịp nhanh mà các biện pháp điều trị cấp cứu khác không có hiệu quả. Đồng thời 

tạo nhịp vượt tần số cũng là phương pháp cơ bản cho việc phát triển kỹ thuật can thiệp điều 

trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo nhịp tim vĩnh 

viễn,.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cơn nhịp nhanh trên thất: 

 Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. 

 Cơn cuồng nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. 

 Cơn nhịp nhanh nhĩ. 

- Cơn nhịp nhanh thất bền bỉ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Máy tạo nhịp có chức năng tạo nhịp vượt tần số với kích thích tạo nhịp tim từ 150 – 400 

ck/phút. 

- Introduce 5F, 6F. 

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 
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- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được chỉ định tạo nhịp vượt tần số theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: 

Hoàn thiện theo quy định của Bộ Ytế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật: 

 Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

 Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải 

tùy theo mục đích tạo nhịp vượt tần số tại buồng nhĩ hay buồng thất. 

 Đưa điện cực từ từ vào buồng tim cho đến khi nhận thấy tín hiệu điện học của nhĩ phải 

hay thất phải trên monitor theo dõi. 

 Nếu dưới màn tăng sáng việc đưa điện cực vào buồng nhĩ hay buồng thất sẽ thuận lợi hơn. 

 Tiến hành tạo nhịp vượt tần số với tần số nhanh hơn tần số tim hiện tại (thông thường 

nhanh hơn 10 chu kỳ). Có thể tăng dần tần số cho đến khi cắt được cơn nhịp nhanh. 

Chú ý với nhịp nhanh thất khi tạo nhịp vượt tần số không tạo nhịp quá nhanh (trên 250 

chu kỳ/ phút). Mỗi chu kỳ tạo nhịp vượt tần số từ 5 đến 10 nhịp. 

 Khi cắt được cơn nhịp nhanh có thể lưu lại điện cực để tạo nhịp vượt tần số nêu cơn 

nhịp nhanh tái phát. 

 Trong một số trường hợp tạo nhịp vượt tần số không cắt được cơn nhịp nhanh có thể 

áp dụng các biện pháp điều trị khác. 

VI. THEO DÕI 

- Sau khi tạo nhịp vượt tần số người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều trị tích cực. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24h 

sau thủ thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh. 

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150 – 200J (Biphasic) hoặc 200 – 300J 

(monophasic). 
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- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, Atropine 

tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê 

tại chỗ, giảm đau tốt. 

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce. 

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ. 

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng dịch 

màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo dõi sát 

cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận trọng từng 

bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim và lòng mạch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim mạch 

Việt Nam năm 2010  
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03.2313. NONG MẠCH/ĐẶT STENT MẠCH CÁC LOẠI 

A/ NONG MẠCH/ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các thủ 

thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp gắng 

sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động mạch 

vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng nguy 

cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc lại 

trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua da 

lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam kết 

thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 

thận...  
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- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và thói 

quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của thủ 

thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức chế 

GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược dòng 

động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 
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còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 

đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. Liều 

heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp ĐMV 

đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 60o, 

đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào nhánh 

nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc cản 

quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào ý 

định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành sau 

khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa được 

nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp lực 

định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế chụp 

khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể sử 

dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành động 

mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc tách 



 

813 

 

động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi động mạch 

vành, kết thúc thủ thuật. 

VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong vòng 

3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath nếu ACT < 

160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 10g 

protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có tình 

trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có hẹp 

lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn huyết 

động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-catheter 
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để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

+ Nitroglycerin: 100-200µg 

+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng dụng 

cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Association Task Force on Practice Guidelines Circulation. 2013;127:e663-e828, 

2. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 169-220 

3. Percutaneous interventional cardiovascular medicine- The PCR- EAPCI textbook: volume 
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B/NONG VÀ ĐẶT STENT CÁC ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN 

 
I. ĐẠI CƯƠNG  

Can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số hoá xoá 

nền DSA nhằm tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động 

tĩnh mạch bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa: 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện. 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh. 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào 

thành mạch. 

h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 
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k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

2. Can thiệp túi phình động mạch não và bất thường thông động tĩnh mạch. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái microcatheter đến sát vị trí cổ túi phình hoặc vị trí thong động tĩnh mạch. 

f. Thả Coil bít hoàn toàn túi phình hoặc lỗ thông. 

g. Chụp kiểm tra lại túi phình và lỗ thông qua catheter. 

h. Rút các thiết bị can thiệp. 

i. Băng ép cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

 

 
Hình ảnh trước và sau khi đặt stent động mạch thận 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật.  
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 
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03.2315. ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH BẰNG LASER NỘI MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

Bệnh lý suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới là bệnh lý khá phổ biến hiện nay ảnh hưởng đến sức 

khỏe, khả năng làm việc và thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng 

tăng cao theo việc thay đổi lối sống của xã hội với những công việc ngồi hoặc đứng nhiều tình 

trạng béo phì gia tăng là những yếu tố nguy cơ của bệnh lý suy tĩnh mạch. Theo nghiên cứu 

VCP tần suất giãn tĩnh mạch ở người trưởng thành của người Viết Nam 9-30%. Tính phổ 

biến, việc gia tăng tỷ lệ bệnh lý tĩnh mạch mạn tính và ảnh hưởng của bệnh lý này lên khả 

năng làm việc và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đặt ra đòi hỏi có những phương thức 

điều trị hiệu quả để giúp bệnh nhân cải thiện triệu chứng tránh những biến chứng muộn, cải 

thiện khả năng lao động 

 Chẩn đoán 

+ Triệu chứng 

 Tức, đau, nặng chân khi ngồi hoặc đứng giảm khi ngồi hoặc đứng giảm khi nâng cao 

chân hoặc đi với áp lực, cần phân biệt với đau chân do những nguyên nhân cơ khớp, 

đau cách hồi của bệnh lý động mạch. 

 Sưng, mỏi vùng mắt cá chân. 

 Ngứa 

 Co cơ (chuột rút) vào ban đêm 

 Chân không yên, bồn chồn 

 Khám lâm sàng có thể thấy những triệu chứng thực thể như phù chân, tĩnh mạch mạng 

nhện,  búi dãn tĩnh mạch nông, loạn dưỡng da, chàm, loét… 

+ Chẩn đoán siêu âm 

 Siêu âm là phương tiên chẩn đoán không xâm nhập, an toàn, hiệu quả, đáng tin cậy 

 Siêu âm đánh giá cả hệ tĩnh mạch sâu và nông, ít nhất là phải khảo sát tĩnh mạch đùi 

chung và tĩnh mạch kheo để đảm bảo không có tắc nghẽn và trào ngược. (IA) 

 Siêu âm tư thế đứng để đánh giá suy van tĩnh mạch bằng một trong hai cách: hoặc làm 

tăng áp lực ổ bụng bằng nghiệm pháp valsalva thường dùng đánh giá quai tĩnh mạch 

hiển và đùi,  ở những đoạn xa thường dùng cá chép và thả bằng tay. 

 Thời gian trào ngược bất thường cho tĩnh mạch đùi và kheo là lớn hơn 1 giây, và hơn 

0,5 giây ối với tĩnh mạch hiển lớn, tĩnh mạch hiển bé, tĩnh mạch chày, đùi sâu. 

 Trên bệnh nhân suy tĩnh mạch nên được kiểm tra siêu âm tĩnh mạch xuyên cẩn thận. 

Suy tĩnh mạch xuyên khi dòng chảy ngược ra tĩnh mạch nông dài hơn 0,5 giây và đường 

kính lớn hơn hoặc bằng 3,5mm 

II. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ NHIỆT NỘI TĨNH MẠCH 

Điều trị nhiệt nội tĩnh mạch (Laser, tần số radio) là điều trị lựa chọn cho suy tĩnh mạch 

hiển và các nhánh (IB theo hội Mạch Máu Hoa Kỳ) 
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III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ NHIỆT NỘI TĨNH MẠCH 

- Không sờ thấy mạch ở bàn chân,  

- Bệnh nhân bất động, tình trạng sức khỏe chung kém hạn chế vận động 

- Huyết khối tĩnh mạch sâu.  

- Bệnh nhân có thai 

- Tĩnh mạch hiển xoắn vặn không thể đưa ca-tê-te vào nội tĩnh mạch hoặc không thể luồn 

ca-tê-te lên cao để tiến hành đốt. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  2 bác sỹ, 2 điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên… 

2. Phương tiện 

Trang thiết bị và dụng cụ 

- Thủ thuật được tiến hành trong phòng thủ thuật (không phải trong phòng mổ) bao gồm 

phòng rửa tay và tủ dụng cụ và phòng làm thủ thuật (sơ đồ kèm theo) 

- Máy phát Laser và/ hoặc máy EVRF 

- Máy siêu âm trong lúc làm thủ thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

- Vật tư tiêu hao như sợi đốt Laser và/ hoặc sợi đốt EVRF, gạc, betadin … 

3. Người bệnh:  

- Được khám và siêu âm chẩn đoán  xác định suy tĩnh mạch, loại trừ các bệnh lý khác. 

- Tiến hành hội chẩn giữa bác sỹ nội khoa và bác sỹ can thiệp tĩnh mạch 

- Được giải thích chỉ định, cách thức tiến hành thủ thuật can thiệp tĩnh mạch và những biến 

chứng có khả năng xảy ra. 

- Bệnh nhân (hoặc thân nhân đại diện) ký giấy đồng ý làm thủ thuật. 

- Bệnh nhân được xét nghiệm công thức máu, chức năng thận, gan, đông máu 

4. Hồ sơ bệnh án: bệnh nhân được làm bệnh án nội trú 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: xem xét lại chỉ định, kiểm tra các xét nghiệm cần thiết, biên bản hội 

chẩn, giấy đồng ý thực hiện thủ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: khám tổng quát bệnh nhân trước khi làm thủ thuật. Siêu âm lập 

bản đồ suy tĩnh mạch quyết định vị trí chọc mạch và những vị trí cần làm tiều phẫu lấy 

tĩnh mạch nông (Phlebectomy) 

3. Thực hiện kỹ thuật: Quy trình điều trị nhiệt nội tĩnh mạch (bằng Laser hoặc bằng  

tần số) 

- Chuẩn bị bệnh nhân,  sát trùng hai chân bằng betadin 

- Chọc tĩnh mạch dưới hướng dẫn của siêu âm 

- Luồn catheter đốt tới vị trí cách quai TM hiển 1,5 cm (EVRF và Laser) . 

- Gây tê quanh tĩnh mạch dưới hướng dẫn của siêu âm theo phương pháp Tumescent. 

- Tiến hành điều trị phát nhiệt (bằng  Laser hoặc RF) hủy thân TM hiển. 

- Các kỹ thuật phối hợp ( tiểu phẫu lấy tĩnh mạch nông). 
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- Băng ép, đi với điều trị tĩnh mạch 

VI. THEO DÕI 

- Bệnh nhân được theo dõi  tình trạng chung và các biến chứng trong khoa nội trú ít nhất 3 

giờ sau làm thủ thuật. 

- Bệnh nhân được hẹn tái khám 1 tuần và 1 tháng sau thủ thuật để đánh giá kết quả 

VII.  BIẾN CHỨNG CÓ THỂ GẶP VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

- Huyết khối tĩnh mạch sâu : điều trị như bệnh lý huyết khối tĩnh mạch 

- Nhiễm trùng : kháng sinh  

- Đau, cảm giác tê bì 

- Thay đổi sắc tố da 
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03.2317. NÚT ĐỘNG MẠCH CHỮA RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH, PHỒNG ĐỘNG 

MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ thống 

mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở một điểm 

khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường ống thông 

như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular Plug), tắc nghẽn 

bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như 

dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, những 

người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động tĩnh 

mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những khối có 

kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phươngtiện 

a. Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

b. Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

c. Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc gây 

tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

d. Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác nhau 

tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

e. Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 

+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 
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Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn 

ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. 

Các coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các 

trường hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 2 

mm). Hai đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 5,6, 

8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng 

dụng cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bít dò các đường thông bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp 

như dò động tĩnh mạch phổi, dò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch, dò động mạch vành,... 

Trong bài này chúng tôi xin trình bày về các mục sau: 

Tắc dò động- tĩnh mạch 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. Dị 

dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử dụng 

nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng nhất, 

ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 
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quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 

máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu ống 

thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn để đưa 

coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, tương ứng 

là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong chỗ 

dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ hơn 

không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể vượt 

qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ ống vào 

ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil thành dạng 

và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường kính xác định số 

vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch máu bị tắc do hình 

thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi và hướng đi ngoằn 

nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận vị trí . Các coil sợi 

platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối không 

hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để thả coil 

tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil và tiêm bọt 

gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, tiêm chậm 

bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc nhánh 

mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh mạch 

nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ thuộc 

vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể đưa qua 

ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường kính plug và 

dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

Dò động- tĩnh mạch phổi 

- Đường vào: tĩnh mạch đùi 

- Có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. 

- Mục đích: xác định vị trí dò động tĩnh mạch phổi và các nhánh mạch cấp máu. 

- Thông thường chụp mạch phổi trái, phải chọn lọc với ống thông pigtail sơ bộ và ống thông 

MP để thu nhận chi tiết hơn. 

- Với dạng phổ biến nhất của PAVM (một nhánh cấp máu đơn độc) là gây tắc động mạch 

ngay trước vị trí đổ vào phình của PAVM. Gây tắc gần hơn  sẽ làm tắc các nhánh tới nhu 

mô phổi bình thường và có thể gây nhồi máu phổi. Điều quan trọng là đánh giá đường 

kính nhánh mạch nuôi để đảm bảo không lớn hơn đường kính coil. Nếu không sẽ gây tắc 

nghẽn hệ thống. Do vậy quan trọng là đầu ống thông nằm vị trí ổn định và kiểm tra ngay 
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trước khi thả coil. Dây dẫn dài, đầu mềm được dùng để đưa và đẩy coil. 

- Mục đích tạo huyết khối coil là tạo khối khu trú ngay gần dị dạng. Nếu đường kính coil 

lớn hơn đáng kể đường kính mạch, coil có thể dải dọc theo mạch máu và không gây tắc 

được. 

 

 

Hình 2: Phân loại PAVM 

- Ban đầu, các coil thông thường được đẩy ra đầu ống thông trên dây dẫn. Di chuyển nhẹ 

khi coil nằm đầu ống thông. Hiện có một số coil thả có kiểm soát. Ưu điểm là các coil này 

có thể thả hoàn toàn nhưng vẫn gắn với dây dẫn và chỉ giải phóng nếu vị trí tối ưu. Hiện 

tại,  đường kính lớn nhất của các dụng cụ này là 12 mm. Khi tối ưu hóa được vị trí thả coil, 

phần quan trọng của coil được đặt ở vòng đầu tiên hoặc vòng đẩy; tạo thuận cho đặt coil 

kế tiếp, thường có cỡ nhỏ hơn. Nếu động mạch cấp máu cho nhánh PAVM có cỡ lớn và 

cổ ngắn, có thể đưa ống thông vào túi phình lớn và thả coil đường kính lớn trực tiếp. Điều 

này giúp ngăn coil ở đoạn mạch xa di lệch qua túi dị dạng mạch. 

- PAVM rất lớn có thể gây shunt phải trái lớn dẫn tới thuyên tắc mạch hệ thống. Kết quả 

lâu dài tốt đã được ghi nhận, nhưng ở những trường hợp cần tiến hành thì 2. Các dụng cụ 

mới như plug có thể hiệu quả và an toàn hơn. Kích cỡ plug lớn nhất hiện có đường kính 

16 mm và cần ống thông 8 Fr thả. Với coil thả có kiểm soát, có thể di chuyển tới vị trí tối 

ưu để thả. Khi nhồi máu phổi sau chụp động mạch phổi, điều quan trọng là chọn coil và 

dụng cụ dựa trên giải phẫu. Sau kết thúc  thủ thuật, điều quan trọng là bộc lộ động mạch 

cấp máu bị tắc nghẽn. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu  
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03.2320. THÔNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG, XOANG HANG 

  
I. ĐẠI CƯƠNG  

Chụp và can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch máu số 

hoá xoá nền DSA nhằm chẩn đoán các bệnh lý bất thường về động mạch ngoại biên bao gồm 

động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh, động mạch não...và 

tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông động tĩnh mạch bằng 

các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động mạch 

não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy cam 

đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm nhập 

phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chụp và can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch 

cảnh. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

e. Lái guide wire can thiệp qua vị trí mạch máu bị hẹp tắc. 

f. Đưa bóng nong động mạch trượt trên guide wire đến vị trí tổn thương và dùng bơm áp lực 

bơm bóng nở tối đa. 

g. Đưa stent động mạch tới vị trị tổn thương và dùng bơm áp lực bơm cho stent áp sát vào 

thành mạch. 
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h. Kiểm tra stent nở tối đa. Trường hợp stent chưa nở hoàn toàn có thể dùng bóng áp lực cao 

nong lại cho stent nở hoàn toàn. 

i. Chụp kiểm tra lại lần cuối mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. 

j. Rút các thiết bị can thiệp. 

k. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

3. Chụp và can thiệp túi phình động mạch não và bất thường thông động tĩnh mạch. 

j. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

k. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

l. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

m. Cài Catheter can thiệp vào vị trí mạch tổn thương. 

n. Lái microcatheter đến sát vị trí cổ túi phình hoặc vị trí thong động tĩnh mạch. 

o. Thả Coil bít hoàn toàn túi phình hoặc lỗ thông. 

p. Chụp kiểm tra lại túi phình và lỗ thông qua catheter. 

q. Rút các thiết bị can thiệp. 

r. Băng ép cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

 

 
Hình ảnh trước và sau khi đặt stent động mạch thận 
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VI. Theo dõi: 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 

VII. Tai biến và xử lý: 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa.  
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03.2321. SỐC ĐIỆN ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Dùng 1 xung điện có điện thế lớn (7000-8000 volt) trong thời gian rất ngắn (0,03-0,10 

s) phóng qua tim làm khử cực toàn bộ cơ tim, tạo điều kiện cho nút xoang trở lại nắm quyền 

chỉ huy toàn bộ tim. Có hai loại: sốc điện không đồng bộ và sốc điện đồng bộ (xung được 

phóng ra vào thời điểm lựa chọn là sườn sau sóng R). Sốc điện có thể tiến hành trực tiếp trên 

tim khi mở lồng ngực (sốc điện trong lồng ngực) hoặc qua thành ngực (sốc điện ngoài lồng 

ngực). 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Sốc điện cấp cứu 

- Rung thất/nhanh thất vô mạch: sốc điện không đồng bộ, mức năng lượng: 360J 

- Loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) có rối loạn huyết động: sốc điện đồng bộ 

- Cần thực hiện nhanh chóng, không cần gây mê, chống đông. 

2. Sốc điện có chuẩn bị 

- Các loạn nhịp nhanh (trừ nhanh xoang) chưa có rối loạn huyết động không đáp ứng với 

các biện pháp điều trị khác như thủ thuật cường phế vị, thuốc chống loạn nhịp. Cần gây 

mê ngắn khi sốc điện. 

- Phương thức: Sốc điện đồng bộ, mức năng lượng thường thấp 25-200J. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tim nhanh nhĩ đa ổ 

- Người bệnhcòn tỉnh 

- Có sự tiếp xúc trực tiếp của Người bệnh với người khác. 

- Bề mặt da vị trí đặt điện cực bị ẩm ướt. 

- Người bệnhđang mang các thiết bị tạo nhịp hay phá rung trong người. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Thuốc 

- Thuốc gây mê tác dụng ngắn: Propofol là thuốc được lựa chọn hàng đầu hiện nay. 

- Các thuốc vận mạch 

2. Dụng cụ 

Dụng cụ cấp cứu: Bóng ambu, nguồn oxy, bộ dụng cụ đặt nội khí quản. 

Máy sốc điện bao gồm: 

- Bộ phận tạo xung điện là 1 tụ điện tích điện từ nguồn điện xoay chiều có khả năng phóng 

ra được dòng điện với các tính chất mong muốn theo yêu cầu sốc điện. 

- Bản sốc điện có kích cỡ thay đổi tùy sốc trong hay ngoài lồng ngực, người lớn hay trẻ 

em. Đối với người lớn sốc điện qua thành ngực thường có đường kính 80mm. 

- Dây điện cực với 3-5 điện cực 

- Màn huỳnh quang (monitor) hiển thị sóng điện tim thu từ các điện cực hoặc bản sốc điện, 
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các thông số kỹ thuật. 

- Nút/phím chọn phương thức sốc điện đồng bộ (SYN=synchronization). 

- Nút hoặc phím lựa chọn mức năng lượng (tính bằng joules hoặc watts). Các mức 5-50 J 

chủ yếu dùng cho sốc điện trực tiếp trên tim khi phẫu thuật mở lồng ngực; các mức cao 

hơn thường dùng cho sốc điện ngoài lồng ngực. 

- Nút/phím nạp điện (CHARGE) 

- Nút phóng điện 

3. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt các bản điện cực trên thành ngực người bệnh, kết nối dây dẫn các điện cực với 

monitoring. Lựa chọn phương thức sốc điện và năng lượng sốc. 

- Thoa kem dẫn điện đầy đủ, lực ép trên thành ngực phải đủ đảm bảo tiếp xúc tốt với da 

Người bệnhtránh sinh nhiệt quá mức gây phỏng da. 

- Tránh nối tắt do kem dẫn điện giữa 2 bản điện cực, không để phần da trần của Người 

bệnh tiếp xúc với các vật kim loại xung quanh như thành giường để đảm bảo hiệu quả 

của sốc điện. 

- Gây mê ngắn cho Người bệnhbằng propofol liều 1mg/ kg cân nặng. 

- Người phụ bóp bóng hỗ trợ hô hấp cho người bệnh, theo dõi liên tục SpO2 

- Thủ thuật viên đặt các bản điện cực sốc vào đúng vị trí. Thông thường vị trí đặt bản điện 

cực là đáy-đỉnh, bản điện cực ―STERNUM‖ ở vùng dưới xương đòn bên phải, ―APEX‖ 

ở hơi phía ngoài mỏm tim. 

- Ấn phím nạp điện, khi thanh chỉ dẫn nạp điện ở mức đủ, ấn phím phóng điện. 

- Sau khi sốc điện, người phụ duy trì bóp bóng qua mặt nạ có oxy cho đến khi Người 

bệnhhồi tỉnh hoàn toàn. 

- Cách ly tốt Người bệnhđể tránh gây điện giật cho những người xung quanh. 

VI. THEO DÕI 

- Lâm sàng: ý thức người bệnh, nhịp thở, nhịp tim, huyết áp. Nếu Người bệnhngừng thở 

thì cố gắng kích thích bằng cách gây đau và gọi to cho Người bệnhtỉnh. Nếu Người 

bệnhvẫn ngừng thở và SaO2 <90%: bóp bóng có oxy hỗ trợ. Nếu tăng tiết đàm rãi: hút 

đàm rãi qua mũi miệng, đặt NKQ nếu cần. 

- Theo dõi điện tâm đồ và xử trí những rối loạn nhịp nếu có. 

- Theo dõi các tổn thương do sốc điện gây ra: bỏng, tiêu cơ vân, hoại tử cơ tim 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Rung thất do lựa chọn sai phương thức sốc điện, mức năng lượng quá cao: ép 

tim, và lựa chọn lại mức năng lượng. 

- Ngừng tim: cấp cứu theo qui trình cấp cứu ngừng tuần hoàn ABC 
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- Tắc mạch: Hay gặp ở Người bệnhrung nhĩ không được điều trị chống đông hiệu quả. Can 

thiệp mạch hoặc phẫu thuật và dùng chống đông tuỳ từng trường hợp. 

- Hoại tử cơ tim do năng lượng sốc quá cao 

- Phù phổi cấp do suy giảm chức năng tâm thu thất trái hoặc do nhĩ ngừng co bóp thoáng 

qua: điều trị theo phác đồ xử trí phù phổi cấp. 

- Bỏng da 
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03.2615. CẮT U CƠ TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- U tim là bệnh lý rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân, song bệnh này không thể 

phòng ngừa được. 

- U tim chia làm 2 loại: lành tính và ác tính 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán u tim mà còn có khả năng phẫu thuât cắt bỏ được 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân nhiều bệnh phối hợp, thể trạng và huyết động không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện:  

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,… 

+ Máy CEC: 

- Máy CEC và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); Máy trao 

đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim.Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, 

vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào ĐM và các TM chủ, hệ thống các đường hút 

máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản.Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn 

thiện bilan trước mổ (Siêu âm tim, chụp mạch vành, điện tim, công thức máu, sinh hóa 

máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt tư thế bệnh 

nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải 

toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Phẫu tích hệ ĐM và TM đùi. Đặt cannula vào ĐM và TM đùi. 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg,  

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Tùy từng vị trí và kích thước của u mà ta có cần Cặp động 

mạch chủ và tiến hành bơm dung dịch liệt tim.(Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân tử 

hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm lại mỗi 15 

phút.) 

+ Đánh giá kích thước và các thương tổn xung quanh khối u . 

+ Với các khối u nhỏ, ranh giới rõ ràng, nằm ở vị trí dễ: nhĩ phải, nhĩ trái thì tiến hành 

cắt u, gửi giải phẫu bệnh và khâu phục hồi buồng tim. 

+  Với những khối u lớn, ranh giới không rõ ràng hoặc ở cơ thất cần đánh giá kĩ có khả 

năng cắt được khối u không, nếu cắt được tiến hành cắt u và khâu phục hồi buồng tim. 

Đóng màng tim. Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 giờ 

đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu chỉnh 

đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ nếu cần thiết. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, đóng 

lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ. 

Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 
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03.2616 CẮT U NHẦY NHĨ TRÁI 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân chẩn đoán u nhầy nhĩ trái có hoặc 

không có triệu chứng lâm sàng. Vị trí u hay gặp bám vách liên nhĩ, sát trần nhĩ trái. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân u nhầy nhĩ trái được chẩn đoán xác định trên siêu âm, có thể có xuất hiện triệu 

chứng cơ năng như mệt, khó thở, đau ngực, ngất. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

+ Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 

ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, 

sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  
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+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm 

liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật lấy u nhầy: 

- Mở vào nhĩ phải, dùng dụng cụ vén thành nhĩ phải để bộc lộ nhĩ phải và vách liên nhĩ.  

- Mở vào nhĩ trái qua vách liên nhĩ. 

- Xác địn cuống u nhầy 

- Phẫu tích cắt bỏ khối u cả cuống kèm một phần vách liên nhĩ. Gửi giải phẫu bệnh. 

- Đánh giá toàn bộ tổ chức tim xung quanh có xâm lấn hay không? 

-  Đánh giá tổn thương VHL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở: Thông thường hở 

hai lá cơ năng không phải can thiệp. 

- Khâu phục hồi vách liên nhĩ hoặc vá lại bằng màng tim. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. 

Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi,  ngừng máy nếu huyết động tốt, 

mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 
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- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu ồ ạt hoặc ép tim cấp hoặc cả hai, mổ khẩn cấp để vá thất trái. 
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03.2617. CẮT U TRUNG THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trung thất là khoang được giới hạn phía trên bởi nền cổ, phía dưới bởi cơ hoành, phía sau 

là cột sống, trước là xương ức, hai bên là màng phổi trung thất. Chia ra trung thất trước, giữa 

và sau. 

- Trong trung thất có nhiều bộ phận quan trọng như tim, các mạch máu lớn, khí quản, thực 

quản, thần kinh. Một khối u phát triển trong trung thất sẽ gây ra chèn ép hoặc thâm nhiễm vào 

các bộ phận lân cận. 

- Phẫu thuật lấy u trung thất nhằm loại bỏ một phần hoặc toàn bộ u, giải phóng chèn ép và tạo 

điều kiện cho điều trị tia xạ hoặc hóa chất. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các loại u trung thất khi đã chẩn đoán xác định đều cần được đặt khả năng phẫu thuật 

điều trị đầu tiên cho người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật. Nhìn chung, cần thận 

trọng chỉ định mổ khi có các thông số như sau : Người bệnh già yếu, nhiều bệnh phối hợp 

không chịu đựng được phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Gồm 2 kíp 

- Kíp phẫu thuật: Phẫu thuật viên chuyên khoa tim ngực, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ 

viên và 1 chạy ngoài chuyên khoa tim ngực. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim ngực: Bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

- Dụng cụ phẫu thuật: 

+ Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép...) 

+ Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật lồng ngực thông thường. 

- Phương tiện gây mê: 

+ Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ lồng ngực. Các thuốc gây mê và hồi sức tim 

ngực. Hệ thống đo áp lực tĩnh mạch, động mạch, bão hòa ô-xy, điện tim… 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ lồng ngực (nhất là khâu vệ sinh, 

tắm rửa, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích người bệnh và 

gia đình theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình 

trạng chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biếnchứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do 

cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, 

bệnh mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can 
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thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu 

máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ lồng 

ngực (siêu âm, xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý (biên bản hội 

chẩn, đóng dấu…). 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật : 120 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

. Vô cảm và chuẩn bị người bệnh: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và 

bão hoà ô xy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương. 

Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan. 

. Kỹ thuật: 

- Bước 1:Đặt đường truyền tĩnh mạch: Cần nhiều đường truyền đảm bảo bù khối 

lượng tuần hoàn cần thiết cho người bệnh khi có biến chứng chảy máu hoặc có 

can thiệp vào tĩnh mạch chủ trên (bao giờ cũng có một đường truyền lớn ở chi 

dưới) 

- Bước 2:Chọn đường vào (đường mổ): Đảm bảo có một phẫu trường rộng cho 

phép dễ dàng tiếp cận các thương tổn và nhanh chóng xử trí các tai biến có thể 

xảy ra trong mổ: 

+ Mở xương ức: Là đường mổ áp dụng tốt cho hầu hết các loại u trung thất 

trước hoặc khi u đã thâm nhiễm và chèn ép các mạch máu lớn 

+ Mở ngực: Bên phải hoặc trái, trong trường hợp các u trung thất lớn có thể 

phải mở rộng đường mổ, cắt sườn để xử trí các tổn thương tốt nhất 

- Bước 3:Đánh giá thương tổn: 

+ Sơ bộ đánh giá ngay trong mổ về đại thể (cần thiết gửi giải phẫu bệnh tức 

thì) xem là u lành hay ác mà có chiến lược mổ hợp lý 

+ Đánh giá liên quan của u với các thành phần trong trung thất+ U còn nguyên vỏ hay đã vỡ 

+ Khả năng lấy toàn bộ hay một phần u 

+ Có giữ lại được thần kinh không? 

- Bước 4:Cầm máu, đặt dẫn lưu. Đóng xương ức và đóng ngực. Kết thúc cuộc 

mổ. 

- Một số điểm cần chú ý: 

+ Lấy tối đa tổ chức u, mỡ và tổ chức liên kết (có hạch) xung quanh u (nếu là 

u ác) 

+ Cần hết sức lưu ý các thành phần của trung thất 
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+ Trong trường hợp các thành phần của trung thất bị thâm nhiễm, có hai khả 

năng: Lấy bỏ tối đa u để lại phần u và tổ chức thâm nhiễm hoặc lấy bỏ toàn 

bộ u cùng tổ chức thâm nhiễm sau đó tái tạo lại các thành phần trung thất bị 

cắt bỏ 

+ Với những u không thể lấy bỏ nên đánh dấu bằng những vật liệu cản quang 

tạo điều kiện thuật lợi cho chạy xạ hoặc hóa chất. 

VI. THEO DÕI 

- Dẫn lưu: Chảy máu, dịch, khí…. 

- Tình trạng suy hô hấp sau mổ 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu: Có thể chảy từ diện cắt u hoặc chảy máu từ vết mổ xương ức. Để 

tránh biến chứng này, đòi hỏi phẫu thuật viên phải được đào tạo về phẫu thuật 

tim mạch và lồng ngực. 

+ Nếu có chỉ định phẫu thuật lại vì chảy máu cần tiến hành sớm tránh để hậu 

quả mất máu nhiều rối loạn đông máu... 

+ Để phát hiện sớm biến chứng chảy máu dẫn lưu cần được chăm sóc tốt, theo 

dõi liên tục 

- Xẹp phổi 

+ Suy hô hấp sau phẫu thuật xảy ra do đau hoặc có thương tổn thần kinh 

hoành, quặt ngược nên những thành phần này cần chú ý trong mổ. Sau mổ 

cần có biện pháp giảm đau hợp lý 

+ Cho người bệnh tập lý liệu pháp tích cực, sớm 

- Nhiễm trùng+ Dẫn lưu tốt 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vô khuẩn 

+ Kháng sinh dự phòng trước, trong và sau mổ 
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03.2630 CẮT U MÀNG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân chẩn đoán u màng tim có hoặc không 

có triệu chứng lâm sàng. Vị trí u bám vào màng tim, có thể xâm lấn xung quanh. 

II. CHỈ ĐỊNH  

Bệnh nhân u màng tim được chẩn đoán xác định trên siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, có thể 

có xuất hiện triệu chứng cơ năng như mệt, khó thở, đau ngực, ngất. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

+ Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 

ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, 

sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 
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- Xác định vị trí khối u. 

- Xác định vị trí 2 thần kinh hoành 

- Tiến hành phẫu tích tỉ mỉ khối u, tránh tổn thương cơ tim, các động mạch vành, thần kinh 

hoành. 

- Cắt khối u, gửi giải phẫu bệnh.  

- Cầm máu, dẫn lưu.  

- Đóng xương ức chỉ thép 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 
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03.3085 PHẪU THUẬT THẤT 1 BUỒNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý tim một thất nằm trong nhóm nối liền nhĩ thất với một tâm thất, là bệnh tim bẩm 

sinh phức tạp, chiếm khoảng 2% tỷ lệ tim bẩm sinh. Tổn thương giải phẫu có thể chia ra: 

tâm thất độc nhất (thất trái đơn độc, thất phải đơn độc) và hai thất không cân xứng, có một 

buồng thất chính (thất trái chính hoặc thất phải chính)  Phẫu thuật sửa chữa tùy thuộc vào 

tổn thương, có thể phải qua các giai đoạn ban đầu khác nhau (banding, Blalock) , tuy nhiên 

cuối cùng vẫn hướng tới phẫu thuật Glenn và Fontan.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tâm thất độc nhất  (thất trái đơn độc không có buồng nhận thất phải, thất phải độc nhất 

không có buồng nhận thất trái). 

- Hai buồng thất không cân xứng, có một buồng thất ưu thế (thất trái ưu thế do không có 

buồng nhân thất phải, thất phải ưu thế không có buồng nhận thất trái). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Hai thất cân xứng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có 

thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Phẫu thuật Banding: phẫu tích bộc lộ hệ động mạch phổi, xiết bớt động mạch phổi bằng 

dải Goretex, ngưỡng xiết căn cứ vào đo áp lực sau chỗ xiết càng gần 15 mmHg càng tốt, 

huyết áp, Sa02, Sp02… 

- Phẫu thuật Blalock: Phẫu tích hệ động mạch phổi bên định làm Balock, làm cầu nối bằng 

ống Goretex nối động mạch dưới đòn với động mạch phổi) 

- Phẫu thuật Glenn: Phẫu tích tĩnh mạch chủ trên và hệ động mạch phổi. Cặp cắt tĩnh mạch 

chủ trên, đóng đầu trung tâm, đầu ngoại vi nối tận – bên với động mạch phổi, thắt tĩnh 

mạch Azygos. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim hoặc màng phổi. Đóng ngực theo các lớp giải 

phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 
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- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 
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03.3087 PHẪU THUẬT TIM LOẠI BLALOCK 

 

VIII. ĐẠI CƯƠNG: 

Phẫu thuật Blalock trong các bệnh tim bẩm sinh phức tạp có tím là phẫu thuật tạm thời 

thường được sử dụng để tăng lượng máu lên tuần hoàn phổi, giảm tình trạng thiếu oxy 

máu ở bệnh nhân trong khi chờ đủ điều kiện để phẫu thuật sửa toàn bộ. 

IX. CHỈ ĐỊNH: 

Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

X. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

XI. CHUẨN BỊ: 

5. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

6. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

7. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều 

gì.Gia đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 
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mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

8. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

XII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

4. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

5. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

6. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

7. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái hoặc bên phải( tùy 

mục tiêu nối vào động mạch phổi bên nào) vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch, 

động mạch dưới đòn. Đánh giá kích thước các động mạch. 

- Làm cầu nối Blalock để tăng lưu lượng máu từ động mạch chủ sang động mạch phổi. Có 

thể nối động mạch dưới đòn – động mạch phổi hoặc thân động mạch chủ - động mạch 

phổi: clamp bên động mạch dưới đòn hoặc thân động mạch chủ, clamp bên động mạch 

phổi  hoặc thân động mạch phổi, làm miệng nối bằng ống nối nhân tạo kích thước tùy 

theo bệnh nhân, nếu ở trẻ nhỏ thường dùng ống Gore-Tex số 4-5. Miệng nối bằng chỉ 

Prolene khâu vắt. Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu.  

8. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

XIII. THEO DÕI: 

1. Trong buồng hồi sức: 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật 

hoặc bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 
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2. Trong buồng bệnh: 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng 

sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì 

để đánh giá kết quả phẫu thuật. 

XIV.  XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 
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03.3087 PHẪU THUẬT TIM LOẠI BLALOCK 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phẫu thuật Blalock trong các bệnh tim bẩm sinh phức tạp có tím là phẫu thuật tạm thời 

thường được sử dụng để tăng lượng máu lên tuần hoàn phổi, giảm tình trạng thiếu oxy 

máu ở bệnh nhân trong khi chờ đủ điều kiện để phẫu thuật sửa toàn bộ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì. 

Gia đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 
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- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái hoặc bên phải( tùy 

mục tiêu nối vào động mạch phổi bên nào) vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch, 

động mạch dưới đòn. Đánh giá kích thước các động mạch. 

- Làm cầu nối Blalock để tăng lưu lượng máu từ động mạch chủ sang động mạch phổi. Có 

thể nối động mạch dưới đòn – động mạch phổi hoặc thân động mạch chủ - động mạch 

phổi: clamp bên động mạch dưới đòn hoặc thân động mạch chủ, clamp bên động mạch 

phổi  hoặc thân động mạch phổi, làm miệng nối bằng ống nối nhân tạo kích thước tùy 

theo bệnh nhân, nếu ở trẻ nhỏ thường dùng ống Gore-Tex số 4-5. Miệng nối bằng chỉ 

Prolene khâu vắt. Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu.  

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI: 

1. Trong buồng hồi sức: 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật 

hoặc bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 

  



 

852 

 

2. Trong buồng bệnh: 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng 

sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì 

để đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 
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03.3088 PHẪU THUẬT LẠI SỬA TOÀN BỘ CÁC DỊ TẬT TIM BẨM SINH 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh tim bẩm sinh là những dị tật tim và mạch máu lớn tạo nên do những bất thường trong 

bào thai ở tháng thứ 2-3 của thai kỳ, vào giai đoạn hình thành các mạch máu lớn từ ống 

tim nguyên thủy. Tỷ lệ chừng 5% ở trẻ sơ sinh theo tài liệu Pháp, Mỹ, ở Việt Nam hiện 

chưa có một thống kê nào. 

- Một số bệnh tim bẩm sinh đòi hỏi thực hiện phẫu thuật nhiều thì nhắm tới một phương 

pháp điều trị hoành chỉnh nhất có thể, như bệnh tứ chứng Fallot nhánh phổi nhỏ, bệnh tim 

một thất, bệnh thiểu năng thất trái (hypoplatis left ventricle) … 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Trẻ có bệnh tim bẩm sinh đã phẫu thuật nay có chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ. Chỉ định 

cụ thể tùy vào từng loại tổn thương. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Toàn trạng nặng hoặc bệnh không còn chỉ định phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ. 

- Mở tim theo thương tổn. 

- Xử lý các thương tổn như: vá thông liên thất, thông liên nhĩ, mở rộng đường ra thất phải, 

sửa van hai lá, van ba lá, van động mạch phổi, van động mạch chủ…. 

- Đóng các đường mở, đuổi khí. 

- Thả clamp động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 
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tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 
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03.3089. PHẪU THUẬT THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thất phải hai đường ra là bệnh tim bẩm sinh bất thường kết nối giữa tâm thất và đại động 

mạch trong đó cả hai động mạch chủ và động mạch phổi xuất phát hoàn toàn hoặc gần như 

hoàn toàn từ thất phải. Thông liên thất là thương tổn gần như luôn gặp trong bệnh lý thất 

phải hai đường ra. Thất phải hai đường ra bao gồm nhiều thay đổi về hình thái giải phẫu và 

các bất thường đi kèm. Các thể của thất phải hai đường ra phụ thuộc vào vị trí lỗ thông liên 

thất (dưới van chủ 65%; dưới van phổi 25%, dưới 2 van 3%, thông liên thất biệt lập 7%; 

thông sàng nhĩ thất, hội chứng đồng phân: tỷ lệ thấp); và phụ thuộc vào có hẹp đường ra thất  

trái và các tổn thương phối hợp khác. Các thể chính bao gồm: 

1. Thất phải hai đường ra - thể thông liên thất (thông liên thất dưới van động mạch chủ - VSD 

type). 

2. Thất phải hai đường ra - thể Fallot (thông liên thất dưới van động mạch chủ hoặc dưới hai 

van kèm theo hẹp đường ra thất phải - Fallot type). 

3. Thất phải hai đường ra - thể chuyển gốc động mạch (Taussig-Bing, thông liên thất nằm 

dưới van động mạch phổi - TGA type). 

4. Thất phải hai đường ra - thông liên thất biệt lập (lỗ thông liên thất thường ở  vị trí buồng 

nhận, tách biệt hoàn toàn đối với cả hai van tổ chim - Non committed VSD). 

Tùy theo thể giải phẫu lâm sàng của bệnh mà mỗi loại kỹ thuật sửa chữa thích hợp được 

áp dụng trong từng trường hợp cụ thể, tuy vậy phẫu thuật sửa toàn bộ thất phải hai đường ra, 

đặc biệt với những trường hợp tổn thương phức tạp, vẫn là một thách thức đối với phẫu 

thuật tim bẩm sinh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Đối với mỗi thể thường có chỉ định phẫu thuật riêng. Các phương pháp phẫu thuật có thể 

phẫu thuật sửa chữa một thất hay sửa chữa hai thất: 

- Thất phải hai đường ra thể thông liên thất: phẫu thuật sớm vì gây tăng áp phổi. 

- Thất phải hai đường ra thể đảo gốc (thường kèm theo hẹp eo động mạch  chủ -50%): chỉ 

định mổ rất sớm, có thể 1 thì hay hai thì (thì 1: Sửa chữa eo và banding động mạch phổi; 

thì 2 sửa chữa thương tổn trong tim) 

- Thất phải hai đường ra thể Fallot IV: Có thể trì hoãn nhưng nếu lượng máu lên phổi giảm 

nặng thì phải duy trì ống động mạch bằng PGE1 hay stent ống động mạch; nong, stent 

đường ra thất phải hay làm phẫu thuật Blalock trước khi sửa toàn bộ. 

- Thất phải hai đường ra thể thông liên thất biệt lập hoặc các thể phức tạp khác (thông sàn 

nhĩ thất, hội chứng đồng phân, thiểu sản thất trái, thất phải ...): thường chỉ định sửa chữa 

tạm thời hoặc sửa chữa một thất tuỳ theo thương tổn cụ thể. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Bệnh tim có tăng áp phổi cố định (Hội chứng Eisenmenger): Sức cản động mạch phổi 

PVR > 8 đơn vị Wood ngay cả với các nghiệm pháp giãn mạch phổi. 
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IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi, siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: 

- Canule động mạch: thường đặt vào động mạch chủ lên, một số trường hợp đặc biệt có thể 

đặt vào thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động mạch 

đùi, hay ống động mạch. 
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- Canule tĩnh mạch: Thường 2 canule tĩnh mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải nếu cần cô lập 

nhĩ phải.một số trường hợp đặc biệt có thể đặt 1 canule duy nhất vào nhĩ phải hay 3 canule 

nếu có tĩnh mạch chủ trên trái ( đặt qua xoan vành hay trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên 

trái), hay có thể đặt canule vào tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong. 

- Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục hay từ mỏm  tim, có tác 

dụng hỗ trợ tim trái trong thời kỳ tim đập lại và đuổi khí tim trái. 

- Kim gốc động mạch chủ để liệt tim và đuổi khí trong thời kỳ tim đập lại. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400. Chạy nhiệt độ bình thường hay hạ nhiệt độ 

vừa hoặc sâu tuỳ theo thương tổn của các loại tim và yêu cầu của phẫu thuật viên. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm, máu lạnh hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ hay ngược dòng qua xoang vành. Một số trường hợp có thể để tim đập trong quá 

trình sửa chữa thương tổn. 

- Mở tim, đánh giá thương tổn. 

- Sửa chữa các thương tổn trong tim. 

- Phương pháp làm đường hầm trong thất phải: Rastelli 

- Mở phễu thất phải, vá thông liên thất đồng thời làm một đường hầm đón máu từ lỗ thông 

liên thất lên động mạch chủ nằm ở thất phải. 

- Mở rộng đường ra thất phải, tạo hình van động mạch phổi trong trường hợp đường hầm 

gây hẹp đường ra thất phải hoặc thể fallot có hẹp đường ra thất phải. 

- Một số phương pháp khác: Phương pháp REV, Nikaidoh, Metras cải tiến  được áp dụng 

trong trường hợp có hẹp đường ra thất trái. 

- Đóng tim, làm đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 
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-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất 

trái, thất phải, thiếu máu vành... 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3090. PHẪU THUẬT CẮT MÀNG NGOÀI TIM ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NGOÀI 

TIM CO THẮT 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Viêm màng ngoài tim co thắt là sự xơ dày hoặc vôi hóa màng ngoài tim, ngăn cản hoạt 

động co bóp của tim nhất là cản trở máu về trong thì tâm trương. 

- Viêm màng ngoài tim co thắt còn có tên gọi khác là viêm dính màng tim, hội chứng Pick.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi đã chẩn đoán xác định, chỉ có phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ màng 

ngoài tim tối đa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Suy tim, suy gan nặng 

- Tình trạng nhiễm khuẩn nặng. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên và 1 y 

tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

a. Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,…  

b. Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim mạch lồng ngực, monitor theo dõi huyết động, 

bộ đặt nội khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây 

mê (an thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ các 

bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước mổ 

(Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, công 

thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter động mạch chi trên, catheter TM trung ương. Đặt tư 
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thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 2 

đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Xác định vị trí hai thần kinh hoành. 

- Mở màng tim bằng 2 kẹp nâng mép màng tim và kéo cắt. 

- Cắt bỏ màng tim: có thể cắt bỏ toàn bộ màng ngoài tim. Tránh làm tổn thương cơ tim cũng 

như hệ thống mạch vành. 

- Các vùng màng tim bắt buộc phải được cắt bỏ: Thất trái, thất phải, mỏm tim, mặt hoành 

của thất phải, tâm nhĩ, tĩnh mạch chủ trên và dưới 

- Chỉ cắt bỏ màng tim khi đã bóc tách xong. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 giờ 

đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu chỉnh 

đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 
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03.3091. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên nhĩ là một bệnh tim bẩm sinh thường gặp do phát triển bào thai không đầy đủ 

nên vách liên nhĩ không kín tạo một lỗ thông giữa hai buồng nhĩ. Có thể chia thông liên 

nhĩ thành 2 loại chính: thông liên nhĩ đơn thuần và thông liên nhĩ phối hợp với dị tật khác. 

Thông liên nhĩ đơn thuần có 4 loại: Thông liên nhĩ tiên phát (15%), thông liên nhĩ thứ phát 

(50-70%), thông liên nhĩ xoang tĩnh mạch (10%) và thông liên nhĩ còn lỗ bầu dục-PFO 

(thông liên nhĩ lỗ thứ 2 nhỏ hơn 3mm). Ở đây chỉ nói đến thông liên nhĩ của 3 loại sau 

cùng. 

- Thông liên nhĩ đơn thuần thường không có triệu chứng ở trẻ nhỏ. Lâm sàng có thể nghe 

thấy tiếng thổi 2-3/6 cạnh ức trái hay T2 tách đôi. Hình ảnh bóng tim to trên X Quang. 

Tăng gánh thấy phải, hay block nhánh P trên điện tâm đồ. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu 

âm tim qua thành ngực hoặc siêu âm thực quản. Thông tim thường để đo lưu lượng máu 

và sức cản phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

-  Lỗ bầu dục (PFO) hoặc thông liên nhĩ lỗ nhỏ chỉ cần theo dõi định kỳ. Đa phần các lỗ 

thông liên nhĩ đơn thuần nhỏ (<6mm) có thể tự đóng ở năm 2 tuổi. 

- Chỉ định đóng thông liên nhĩ khi luồng shunt có ý nghĩa: tỷ lệ Qp:Qs lớn hơn  2:1 (Qp: 

Lưu lượng máu đến phổi; Qs: lưu lượng máu đại tuần hoàn); suy thất phải. 

- Những trường hợp tăng áp lực động mạch phổi còn bảo tồn có thể cân nhắc  đóng lỗ thông: 

Sức cản phổi (PVR) > 5 đơn vị Wood nhưng nhỏ hơn 2/3 sức cản hệ thống (SVR) hay áp 

lực động mạch phổi (PAP) < 2/3 áp lực hệ thống (đã  điều trị giãn mạch phổi hay các 

nghiệm pháp giãn mạch phổi)  mà Qp:Qs > 1.5 

- Chỉ định đóng thông liên nhĩ trong mọi trường hợp kể cả lỗ thông nhỏ nếu có  tắc mạch 

nghịch thường (paradoxical embolism). 

- Lớn tuổi không phải là chống chỉ định phẫu thuật. 

- Thông liên nhĩ lỗ lớn, gờ của lỗ thông nhỏ không thích hợp cho bít lỗ thông  bằng dù. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Thông liên nhĩ mà có biểu hiện hội chứng Eissenmenger 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 
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- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

A. Mở xương ức thông thường 

- Heparin 3mg/kg 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. 

- Chạy máy khi ACT > 400. 
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- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

hoặc có thể để tim rung hoặc tim đập cùng việc bơm CO2 vào trong trường mổ, luôn để 

nhĩ trái đầy để tránh tắc mạch do khí. 

- Khâu kín lỗ thông liên nhĩ: Thường dùng một miếng vá hoặc màng tim để vá lỗ thông 

tránh cho vách liên nhĩ căng, dễ bục. Hiếm khi khâu trực tiếp. 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. 

Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

B. Đóng thông liên nhĩ qua đường mở ngực phải 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể qua mạch đùi: ĐM đùi, TM đùi; tĩnh mạch cảnh 

trong ở cổ hoặc đặt trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên qua vết mổ. 

- Mở ngực trước bên qua khoang liên sườn IV. 

- Các bước khác tương tự như đường mở xương ức thông thường. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau 

phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 

năm nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên nhĩ tồn lưu 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3092. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên thất là một bệnh tim bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật tim bẩm sinh (30-

40%), do khuyết tật trong thời kì bào thai mà vách liên thất không kín. Có 1 hay nhiều lỗ 

thông giữa hai buồng thất. Thông liên thất rất hay kèm với những dị tật tim khác. Cần chú 

ý tới loại thông liên thất thứ phát, tức là do những dị tật khác nên phải có thông liên thất 

thì cuộc sống mới tồn tại được. Ở đây chỉ nói tới thông liên thất đơn thuần. 

- Có nhiều kiểu thông liên thất đơn thuần do vị trí lỗ thông khác nhau: thông liên thất quanh 

màng (~80%), thông liên thất vùng cơ bè (~15-20%), thông liên thất vùng phễu (~5%) – 

vị trí gây ra hở van động mạch chủ do sa lá van, thông liên thất buồng nhận. 

- Lâm sàng: tiếng thổi tâm thu khoang liên sườn III-IV cạnh ức trái. Chẩn đoán chủ yếu dựa 

vào siêu âm tim: chẩn đoán vị trí, kích thước lỗ thông, đánh giá áp lực động mạch phổi, 

mức độ giãn thất trái, tình trạng van động mạch chủ, có hẹp đường ra thất phải, thất trái 

kèm theo không. Thông tim ở người bệnh tăng áp lực động mạch phổi nặng để đo lưu 

lượng và sức cản động mạch phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

-  Phần lớn thông liên thất có thể tự đóng kín trong năm đầu, ngay cả khi lớn tuổi cũng gặp 

những trường hợp tự đóng kín. Nếu không đóng kín được thì cũng làm cho kích thước lỗ 

thông nhỏ lại. Cho nên, trừ những trường hợp đặc biệt phải phẫu thuật sớm, cần đợi sau 

một năm hãy phẫu thuật. Ngược lại không nên để lỗ thông lớn quá có thể gây những thương 

tổn không hồi phục. Tốt nhất là phẫu thuật ở tuổi trước khi đi học. 

1. Những trường hợp phải phẫu thuật sớm 

- Thông liên thất lỗ lớn (Unrestrictive VSD) gây suy tim điều trị nội khoa không kết quả. 

- Thông liên thất lỗ lớn làm trẻ không phát triển được (tuy nhiên ngay cả với lỗ thông liên 

thất lớn thường cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong 3 tháng đầu). 

- Thông liên thất lỗ lớn mà trẻ phát triển bình thường, cần theo dõi sát nếu lỗ thông không 

đóng nhỏ lại bớt thì thường tiến hành phẫu thuật ở 4-6 tháng tuổi. 

2. Những trường hợp sau nên đợi lớn hơn sẽ phẫu thuật 

- Thông liên thất lỗ trung bình sẽ phẫu thuật khi trẻ chậm hoặc không tăng cân; hay có dấu 

hiệu tiến triển giãn hoặc suy thất trái. 

- Thông liên thất có Qp/Qs từ 1,5-2. 

3. Chỉ định khác 

- Thông liên thất gây hở chủ (đa số ở vị trí phễu) (Laubry Pezzi) 

- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

- Hẹp đường ra thất phải, thất trái 

- Phình xoang Valsava 

- Thông liên thất tăng áp lực động mạch phổi nặng mà sức cản phổi (PVR) còn bảo tồn: 

PVR < 8 đơnvị Wood; PVR hay áp lực động mạch phổi< 2/3 áp lực hệ thống, Qp:Qs> 

1.5:1 
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- Giãn thất trái tiến triển hoặc suy chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 - Thông liên thất áp lực động mạch phổi cố định (Hội chứng Eisenmenger):  PVR> 8 đơn 

vị Wood ngay cả với các nghiệm pháp giãn mạch phổi. 

- Thông liên thất lỗ nhỏ, không ở vị trí dưới đại động mạch, không gây giãn thất trái, 

không gây tăng áp lực động mạch phổi, không có tiền sử viêm nội tâm mạc có thể theo 

dõi định kỳ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 



 

867 

 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ 

trên, chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch 

chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Đường mở tim phụ thuộc vào vị trí lỗ thông: mở nhĩ phải cho các  trường hợp lỗ thông ở 

vùng buồng nhận và quanh màng; mở động mạch phổi với  lỗ thông vùng phễu; mở phễu 

thất phải trong trường hợp lỗ thông dưới 2 van; hoặc có thể vá lỗ thông qua đường mở 

động mạch chủ. Ngoài ra có thể phối hợp các đường mở tim trong trường hợp lỗ thông 

rộng, vị trí khó; có thể xẻ lá vách van ba lá để bộc lộ lỗ thông rõ ràng hơn. 

- Sửa chữa các thương tổn phối hợp: Hở van ba lá, hở chủ, hẹp đường ra thất trái, thất 

phải. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 
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VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau 

phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 

năm nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3093. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH TỨ CHỨNG FALLOT  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tứ chứng Fallot là bệnh tim phổ biến nhất trong các bệnh tim bẩm sinh có tím, chiếm tỷ 

lệ khoảng 5 - 10% các dị tật tim bẩm sinh nói chung. 

- Tổn thương giải phẫu bao gồm: 

 Thông liên thất. 

 Hẹp đường ra thất phải: Hẹp phễu, van động mạch phổi, thân hoặc nhánh động mạch 

phổi. 

 Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất. 

 Phì đại thất phải. 

- Tổn thương phối hợp: Thông liên nhĩ, thông liên thất cơ bè, quai động mạch chủ quay 

phải, bất thường động mạch vành (3%), thông sàn nhĩ thất toàn bộ (thường ở người bệnh 

có hội chứng Down). 

- Chẩn đoán đoán chủ yếu dựa vào siêu âm tim. Thông tim trong các trường hợp cần đánh 

giá về giải phẫu nhánh phổi hay các nhánh tuần hoàn bàng hệ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Xu hướng hiện nay là phẫu thuật một thì sửa toàn bộ thời điểm trẻ trước 1  tuổi; một số 

trung tâm phát triển có nhiều kinh nghiệm thường chọn thời điểm từ 3-6 tháng tuổi. Phẫu 

thuật sớm nhằm tránh kéo dài thời gian hẹp đường ra thất phải và tím gây hậu quả suy thất 

phải và các biến đổi về mạch máu sau sinh. 

- Ở trẻ sơ sinh có tím nhiều thường được duy trì ống động mạch bằng prostaglandin nhằm 

trì hoãn tránh phải can thiệp cấp cứu trong thời kỳ sơ sinh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot trong các trường hợp sau: 

 Tứ chứng Fallot động mạch phổi nhỏ (đường kính < -2SD hay chỉ số Mc Goon < 1.5). 

 Tứ chứng Fallot nhiều tổn thương phối hợp trong tim. 

 Tứ chứng Fallot sơ sinh có cân nặng rất thấp. 

 Tứ chứng Fallot nhiều lỗ thông liên thất. 

 Tứ chứng Fallot bất thường vành. 

 Các cơ sở phẫu thuật không chuyên về tim, đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh 

- Trong các trường hợp này thay vì phẫu thuật sửa toàn bộ có thể chọn phẫu thuật tạm thời 

làm cầu nối chủ-phổi để cải thiện lâm sàng cho người bệnh. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 
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2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 
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- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

-  Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot dưới tuần hoàn ngoài cơ thể: 

 Tứ chứng Fallot không có hẹp động mạch phổi: Vá thông liên    thất kết hợp mở rộng 

phễu thất phải. 

 Tứ chứng Fallot có hẹp động mạch phổi và phễu thất phải: Vá thông liên thất kết hợp 

mở rộng phễu thất phải và động mạch phổi. 

- Lưu ý: bất thường động mạch vành và tồn tại lỗ bầu dục cũng như các dị tật phối hợp 

khác kèm theo. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 - 300 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 
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- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hở van động mạch phổi gây suy tim phải muộn: Phẫu thuật thay van động mạch phổi.  
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03.3094. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH VỠ XOANG VALSAVA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phình xoang Valsalva là một túi phình bắt nguồn từ gốc một trong ba xoang Valsalva của 

van động mạch chủ phình vào buồng tim. Khi túi phình vỡ tạo thành một luồng thông từ 

động mạch chủ vào thất trái. Bệnh lý phình xoang Valsalva bẩm sinh thường gặp ở trẻ nhỏ 

hoặc trẻ lớn, do nguyên nhân tổn thương mô học bẩm sinh của thành động mạch chủ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi túi phình Valsalva đã vỡ thì phải chỉ định phẫu thuật. Mục đích của phẫu thuật là cắt 

bỏ túi phình, tái tạo lại hoạt động của van động mạch chủ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 
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- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ: đánh giá kích thước và vị trí của túi phình và tổn thương 

vỡ phình. Cắt túi phình, tạo hình lại xoang Valsalva bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng 

vá màng tim tự thân. Kiểm tra lại chức năng van động mạch chủ. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 
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03.3095. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KÊNH NHĨ THẤT TOÀN PHẦN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh gồm các tổn thương cơ bản: Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, Thông liên thất phần 

buồng nhận lớn không hạn chế, chỉ có một hệ thống van nhĩ thất chung gồm 5 hoặc 6 

cánh. Bệnh thường nằm trong bệnh cảnh hội chứng Down( khoảng 70% có kèm hội 

chứng Down) 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là bắt buộc, thời điểm mổ lí tưởng là trước 6 tháng. 

Những trường hợp hở van nhĩ thất nặng, suy tim không đáp ứng điều trị nội khoa, chậm 

lên cân nặng sẽ cần mổ sớm nhất có thể, thậm chí trong thời kì sơ sinh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân rất xấu, có nhiều dị tật phối hợp mà cơ sở không đủ điều kiện phẫu 

thuật, bệnh nhân đến muộn đã có hội chứng Eisenmenger. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn:  Đánh giá kích thước lỗ thông liên nhĩ, chiều cao lỗ 

thông liên thất tính từ bờ trên mào liên thất tới sàn van nhĩ thất, hệ thống van có mấy cánh, 

mô van có tốt và phát triển tốt không… 

Phương pháp phẫu thuật hiện nay có 3 phương pháp:  

Phương pháp 1 patch (single-patch technique), Phương pháp 2 patch ( two patch 

technique) và phương pháp 1 patch modified (Modified single-patch technique). Phương 

pháp 1 patch modified cho những trường hợp có chiều cao của TLT nhỏ, phương pháp 2 

patch cho những trường hợp có chiều cao TLT lớn để tránh nguy cơ hẹp đường ra thất 

trái. 

 Phương pháp 2 patch 

 Trước tiên cần cắt bỏ các dây chằng và cột cơ phụ dính vào mào liên thất và đường ra 

thất trái, sau đó đo chiều cao và rộng của TLT để cắt miếng vá. Ta có thể cắt ngang 
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van NT chung dành cho bên trái và bên phải hoặc không cắt nếu dễ làm. Dựng lại vách 

LT bằng khâu miếng vá bởi các mũi chỉ monofil (5.0; 6.0; 7.0) rời hay vắt. 

 Đính miếng vá TLT vào giữa van 2 lá và 3 lá bởi các mũi chỉ vắt ( hoặc mũi rời nếu 

không cắt van NT). 

 Đóng kẽ van lá trước van 2 lá vừa tạo ra bằng các mũi chỉ (5.0; 6.0; 7.0) rời.  

 Thử van hai lá bằng bong bơm nước muối sinh lý lạnh, nếu còn hở nhiều thì tìm các 

cơ chế hở còn lại mà chỉnh sửa tiếp, ví dụ: khâu thu khép hai mép van nếu hở qua đây, 

thu nhỏ vòng van sau bằng dải gortex hay dải màng tim nếu ở trẻ lớn hoặc người lớn, 

mở rộng lá trước van hai lá nếu thiểu sản nhu mô van lá trước hoặc có nguy cơ hẹp 

đường ra thất trái… 

 Vá lỗ thông liên nhĩ nguyên phát bằng miếng vá thứ hai ( nhân tạo hoặc miếng vá màng 

tim tự thân) bằng các mũi rời hay vắt chỉ monofil 6.0 hoặc 5.0. Trong trường hợp có 

cắt van NT thì trong thì này khâu luôn lá vách van 3 lá ta vừa tạo ra với miếng vá TLN 

luôn. Nhớ nguyên tắc quan trọng là khi đường khâu đi qua vùng nguy hiểm là khoảng 

giữa xoang vành và vòng van 3 lá cần đi nông có cảm giác mũi kim đi ngay dưới lớp 

nội mạc tim. Có thể để xoang vành sang nhĩ phải hoặc sang nhĩ trái (nếu không có tĩnh 

mạch chủ trên trái lớn đổ về xoang vành). 

 Phương pháp 1 patch modified 

 Khi chiều cao TLT nhỏ (Ước lượng theo kinh nghiệm của PTV cho từng trường hợp 

dựa vào độ tương quan về kích thước chiều cao này với các buồng tim) chúng ta có thể 

áp dụng PP này mà không sợ làm hẹp đường ra thất trái. 

 Khâu các mũi chữ U có miếng đệm rời từ mào liên thất xuyên lên qua ranh giới giữa 

van 2 lá và 3 lá, xuyên tiếp vào miếng vá TLN đã được đo cắt sẵn, buộc chỉ ép van nhĩ 

thất xuống sát mào liên thất. Lưu ý các mũi khâu qua mào LT phải đúng nguyên tắc 

như khâu các lỗ TLT để tránh phạm phải đường dẫn truyền TK tim. 

 Đóng kẽ van lá trước van 2 lá vừa tạo ra bằng các mũi chỉ (5.0; 6.0; 7.0) rời.  

 Thử van hai lá bằng  bơm nước muối sinh lý lạnh, nếu còn hở nhiều thì tìm các cơ chế 

hở còn lại mà chỉnh sửa tiếp, ví dụ: khâu thu khép hai mép van nếu hở qua đây, thu 

nhỏ vòng van sau bằng dải gortex hay dải màng tim nếu ở trẻ lớn hoặc người lớn, mở 

rộng lá trước van hai lá nếu thiểu sản nhu mô van lá trước hoặc có nguy cơ hẹp đường 

ra thất trái… 

 Vá tiếp lỗ thông liên nhĩ nguyên phát bằng chính miếng vá đó bằng khâu vắt chỉ 

monofil 6.0 hoặc 5.0. Nhớ nguyên tắc quan trọng là khi đường khâu đi qua vùng nguy 

hiểm là khoảng giữa xoang vành và vòng van 3 lá cần đi nông có cảm giác mũi kim đi 

ngay dưới lớp nội mạc tim. Có thể để xoang vành sang nhĩ phải hoặc sang nhĩ trái (nếu 

không có tĩnh mạch chủ trên trái lớn đổ về xoang vành). 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 
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5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở van nhĩ thất: phát hiện sau mổ bằng siêu âm. nếu mức độ hở nhẹ đến vừa; cơ thể dung 

nạp tốt có thể theo dõi định kỳ. Nếu mức độ hở nặng, huyết động không ổn định nên mổ 

lại sớm để sửa hoặc thay van lại. 

- Thông liên nhĩ còn tồn lưu: Thường dung nạp tốt, theo dõi định kỳ sau mổ.   
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03.3096. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ HẸP PHỔI VÀ  

VÁCH LIÊN THẤT KÍN 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp động mạch phổi là một bệnh tim bẩm sinh, trong đó có thể là hẹp van động mạch 

phổi, hẹp vùng phễu (hẹp lối ra ) do phì đại cơ vùng trên tâm thất hoặc hẹp phối hợp cả 

van và phễu trong khi vách liên thất vẫn bình thường. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Các bệnh nhân Hẹp động mạch phổi có chênh áp giữa thất phải và động mạch phổi trên 

50 mmHg. Tuổi thích hợp nhất để mổ là trên 5 tuổi. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Động mạch phổi nhỏ (đường kính < -2SD hay chỉ số Mc Goon < 1.5). 

  Nhiều tổn thương phối hợp trong tim. 

  Trẻ sơ sinh có cân nặng rất thấp. 

  Bất thường vành. 

 Các cơ sở phẫu thuật không chuyên về tim, đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh 

- Trong các trường hợp này thay vì phẫu thuật sửa toàn bộ có thể chọn phẫu thuật tạm thời 

làm cầu nối chủ-phổi để cải thiện lâm sàng cho người bệnh. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Nếu hẹp van động mạch phổi đơn thuần: mổ cắt tách rộng mép lỗ van. Có thể tiến hành 

dưới ngừng tuần hoàn tạm thời (kẹp tạm thời hai tĩnh mạch chủ) hoặc dưới máy tim phổi 

nhân tạo. 

- Nếu hẹp vùng phễu hay hẹp hỗn hợp van và phễu: phải mổ dưới máy tim phổi nhân tạo. 

Mở thất phải để cắt vùng gây hẹp, nếu sau cắt mà còn hẹp thì có khi phải vá thêm để làm 

rộng vùng đó ra. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 
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- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI.THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hở van động mạch phổi gây suy tim phải muộn: Phẫu thuật thay van động mạch phổi. 
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03.3097. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ TEO PHỔI VÀ  

VÁCH LIÊN THẤT KÍN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý teo phổi  và vách liên thất kín là bệnh lý tim bẩm sinh có tím hiếm gặp, bao gồm 

các tổn thương giải phẫu: teo van động mạch phổi có thể kèm teo thân và các nhánh động 

mạch phổi, vách liên thất kín, cơ phễu thất phải dầy. Thường ngay sau sinh đã phải điều 

trị prostagrandin để giữ ống động mạch và phá vách liên nhĩ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện phẫu thuật 

sửa toàn bộ có thể chỉ định can thiệp tạm thời: đục vách liên nhĩ và đặt stent ống động 

mạch, phẫu thuật B-T shunt... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

-  Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

-  Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Thắt ống động mạch và các MAPCAS nếu có. 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí lỗ thông liên thất, vị trí các bè cơ phì đại của 

phễu thất phải.  

- Nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch phổi bằng ống van động mạch phổi 

nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi bằng miếng màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 
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1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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03.3098. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ TEO VAN VÀ/HOẶC 

THÂN-NHÁNH ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ VÁCH LIÊN THẤT HỞ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý teo van và/hoặc thân – nhánh động mạch phổi kèm vách liên thất hở là bệnh lý tim 

bẩm sinh có tím hay gặp, bao gồm các tổn thương giải phẫu: thông liên thất, teo van động 

mạch phổi có thể kèm teo thân và các nhánh động mạch phổi, động mạch chủ lệch phải và 

phì đại thất phải. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện phẫu thuật 

sửa toàn bộ có thể chỉ định can thiệp tạm thời: phẫu thuật B-T shunt, phẫu thuật hợp lưu 

MAPCAS kèm theo làm Sano shunt hoặc B-T shunt... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu có. 

Đánh giá kích thước, chức năng hệ động mạch phổi 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Thắt ống động mạch và các MAPCAS nếu có. 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí lỗ thông liên thất, vị trí các bè cơ phì đại của 

phễu thất phải.  

- Vá lỗ thông liên thất bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Cắt bỏ van động mạch phổi. Nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch phổi bằng 

ống van động mạch phổi nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi bằng miếng 

màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 
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- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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03.3099. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA HẸP ĐƯỜNG RA  

THẤT PHẢI ĐƠN THUẦN  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp động mạch phổi là tổn thương thực thể bẩm sinh gây tắc nghẽn đường máu lên phổi. 

Tổn thương có thể tại van, dưới van hay trên van, nơi các nhánh động mạch phổi.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Một số trường hợp hẹp đường thoát thất phải 

nặng tiến hành làm phẫu thuật Glen tạm thời, sau đó làm phẫu thuật Fontan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 
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- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu có. 

Đánh giá kích thước, chức năng hệ động mạch phổi, thất phải 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Qua đường mở: Vị trí các bè cơ phì đại của phễu thất phải, tình trạng van động mạch phổi.  

- Phẫu tích cắt bỏ các bè cơ phì đại trên đường thoát thất phải thử vừa bougie theo chuẩn 

hoặc cắt bỏ van động mạch phổi. Nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch phổi 

bằng ống van động mạch phổi nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi bằng 

miếng màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 
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VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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03.3100. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG BỆNH LÝ KHÔNG CÓ  

VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BẨM SINH KÈM THEO THƯƠNG TỔN TRONG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý không có van động mạch phổi bẩm sinh có kèm theo các bệnh lý trong tim là bệnh 

lý tim bẩm sinh có tím hay gặp, bao gồm các tổn thương giải phẫu: hoàn toàn không có van 

động mạch phổi có thể kèm teo thân và các nhánh động mạch phổi, kèm theo các tổn thương 

trong tim như thông liên thất, động mạch chủ lệch phải và phì đại thất phải. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện phẫu thuật 

sửa toàn bộ có thể chỉ định can thiệp tạm thời: phẫu thuật B-T shunt, phẫu thuật hợp lưu 

MAPCAS kèm theo làm Sano shunt hoặc B-T shunt... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi, siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 
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1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCAs nếu có. 

Đánh giá kích thước, chức năng hệ động mạch phổi 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: 

- Canule động mạch: thường đặt vào động mạch chủ lên, một số trường hợp đặc biệt có thể 

đặt vào thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động mạch 

đùi, hay ống động mạch. 

- Canule tĩnh mạch: Thường 2 canule tĩnh mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải nếu cần cô lập 

nhĩ phải.một số trường hợp đặc biệt có thể đặt 1 canule duy nhất vào nhĩ phải hay 3 canule 

nếu có tĩnh mạch chủ trên trái ( đặt qua xoan vành hay trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên 

trái), hay có thể đặt canule vào tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong. 

- Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục hay từ mỏm  tim, có tác dụng 

hỗ trợ tim trái trong thời kỳ tim đập lại và đuổi khí tim trái. 

- Kim gốc động mạch chủ để liệt tim và đuổi khí trong thời kỳ tim đập lại. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400. Chạy nhiệt độ bình thường hay hạ nhiệt độ vừa 

hoặc sâu tuỳ theo thương tổn của các loại tim và yêu cầu của phẫu thuật viên. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm, máu lạnh hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ hay ngược dòng qua xoang vành. Một số trường hợp có thể để tim đập trong quá 

trình sửa chữa thương tổn. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí lỗ thông liên thất, vị trí các bè cơ phì đại của 

phễu thất phải.  

- Vá lỗ thông liên thất bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Qua chỗ mở phễu thất phải: nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch phổi bằng 

ống van động mạch phổi nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi bằng miếng 

màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 

- Đóng tim, làm đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 
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VI. THEO DÕI: 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất trái, 

thất phải, thiếu máu vành... 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3101. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRONG BỆNH LÝ HẸP ĐƯỜNG RA THẤT 

TRÁI LOẠI KONNO HOẶC ROSS-KONNO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý hẹp đường ra thất trái là bệnh lý tim bẩm sinh hiếm, phẫu thuật là cách điều trị triệt 

để nhất. Ở những bệnh nhi có hẹp nặng lan tỏa dưới van hoặc kết hợp hẹp van động mạch 

chủ nặng không thể bảo tồn, thì phẫu thuật Konno hoặc Ross- Konno là lựa chọn tốt.     

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp khít dưới van động mạch chủ. 

- Hẹp khít dưới van động mạch chủ kết hợp hẹp khít van động mạch chủ không thể bảo tồn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Đánh giá van động mạch chủ, van động mạch phổi, tổ chức hẹp dưới van động mạch chủ 

- Phẫu thuật Konno: cắt bỏ tổ chức xơ cơ phì đại, cắt bỏ vách phễu bên trái lỗ vành phải, vá 

lại bằng miếng vá. Đuổi khí, cho tim đập lại. Ngừng máy tim phổi nhân tạo. Đo lại chênh 

áp bằng kim trực tiếp hoặc qua siêu âm thực quản.  

- Phẫu thuật Ross- Konno cho trẻ nhỏ: Cắt lấy van động mạch phổi và xoang valsalva của 

nó. Cắt lấy gốc 2 động mạch vành. Cắt tổ chức xơ cơ phì đại dưới van động mạch chủ. Xẻ 

vách phễu bên trái lỗ vành, mở rộng vòng van và đường thoát thất trái bằng patch hình V. 

Cấy van động mạch phổi sang động mạch chủ. Khâu nối động mạch chủ mới và động mạch 

chủ cũ. Trồng lại hai động mạch vành vào xoang Valsava động mạch chủ mới. Thay van 

động mạch phổi bằng ống van sinh học. Đuổi khí, cho tim đập lại, đánh giá chênh áp bằng 

kim trực tiếp hoặc qua siêu âm thực quản.  

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 - 300 phút 
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VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có.Rối loạn 

nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp 
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03.3101. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRONG BỆNH LÝ HẸP ĐƯỜNG RA THẤT 

TRÁI LOẠI KONNO HOẶC ROSS-KONNO 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý hẹp đường ra thất trái là bệnh lý tim bẩm sinh hiếm, phẫu thuật là cách điều trị triệt 

để nhất. Ở những bệnh nhi có hẹp nặng lan tỏa dưới van hoặc kết hợp hẹp van động mạch chủ 

nặng không thể bảo tồn, thì phẫu thuật Konno hoặc Ross- Konno là lựa chọn tốt.     

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp khít dưới van động mạch chủ. 

- Hẹp khít dưới van động mạch chủ kết hợp hẹp khít van động mạch chủ không thể bảo tồn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Đánh giá van động mạch chủ, van động mạch phổi, tổ chức hẹp dưới van động mạch chủ 

- Phẫu thuật Konno: cắt bỏ tổ chức xơ cơ phì đại, cắt bỏ vách phễu bên trái lỗ vành phải, vá 

lại bằng miếng vá. Đuổi khí, cho tim đập lại. Ngừng máy tim phổi nhân tạo. Đo lại chênh 

áp bằng kim trực tiếp hoặc qua siêu âm thực quản.  

- Phẫu thuật Ross- Konno cho trẻ nhỏ: Cắt lấy van động mạch phổi và xoang valsalva của 

nó. Cắt lấy gốc 2 động mạch vành. Cắt tổ chức xơ cơ phì đại dưới van động mạch chủ. Xẻ 

vách phễu bên trái lỗ vành, mở rộng vòng van và đường thoát thất trái bằng patch hình V. 

Cấy van động mạch phổi sang động mạch chủ. Khâu nối động mạch chủ mới và động 

mạch chủ cũ. Trồng lại hai động mạch vành vào xoang Valsava động mạch chủ mới. Thay 

van động mạch phổi bằng ống van sinh học. Đuổi khí, cho tim đập lại, đánh giá chênh áp 

bằng kim trực tiếp hoặc qua siêu âm thực quản.  

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 - 300 phút 

  



 

899 

 

VI.THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có.Rối loạn 

nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp 
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03.3102. PHẪU THUẬT NORWOOD TRONG HỘI CHỨNG  

THIỂU SẢN TIM TRÁI  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật Norwood là phẫu thuật điều trị bước đầu trong bệnh lý tim bẩm sinh thiểu sản tim 

trái (hypoplastic left heart syndrome). Mục đích của phẫu thuật này bao gồm: mở vách liên 

nhĩ, hợp nhất thân động mạch phổi với động mạch chủ và làm cầu nối chủ - phổi  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm trong tháng đầu tiên cho trẻ được chẩn đoán hội chứng thiểu sản 

tim trái. Phẫu thuật Norwood là phẫu thuật bước đầu, tiếp theo điều trị bằng quy trình 

Fontan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ quai động mạch chủ và các nhánh tay đầu, động mạch chủ xuống, ống 

động mạch và ngã ba động mạch phổi. 

- Heparin 3mg/kg 

- Đặt cannula động mạch vào ngã ba động mạch phổi, đặt cannula tĩnh mạch vào nhĩ phải. 

Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Thắt hai nhánh động mạch phổi. Hạ thân nhiệt sâu. 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Cắt đôi động mạch phổi vị trí sát ngã ba, đóng đầu xa động mạch phổi bằng miếng vá tự 

thân hoặc nhân tạo. 

- Ngừng tuần hoàn chủ động. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ. Rút cannula động mạch. 

- Mở nhĩ phải, cắt bỏ một phần vách liên nhĩ, tạo thông liên nhĩ lớn. 

- Cắt ống động mạch. Đóng đầu động mạch phổi. Từ vị trí ống động mạch trên động mạch 

chủ rạch dọc động mạch chủ vể phía tim tới ngang mức thân động mạch phổi vừa cắt.  

- Hợp nhất động mạch chủ - động mạch phổi bằng miếng vá homograft động mạch phổi 

hoặc miếng vá màng tim tự thân. Khâu vắt bằng chỉ PDS từ vị trí gốc động mạch phổi cho 

đến vị trí động mạch chủ xuống theo đường vừa rạch.   

- Đóng lại nhĩ phải, đuổi khí. Đặt lại cannula động mạch vào thân chủ phổi vừa hợp nhất. 

Lấy lại thân nhiệt. Cho tim đập lại. 
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- Làm shunt chủ - phổi bằng đoạn mạch nhân tạo kích thước thích hợp, nối từ thân tay đầu 

phải xuống động mạch phổi phải. Cũng có thể làm shunt thất phải - động mạch phổi bằng 

đoạn mạch nhân tạo có van nối từ thất phải vào ngã ba động mạch phổi (đã được cắt rời 

khỏi thân động mạch phổi trước đó) 

- Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3103. PHẪU THUẬT DẠNG GLEEN HOẶC BCPS TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC 

BỆNH LÝ TIM MỘT TÂM THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý tim một thất nằm trong nhóm nối liền nhĩ thất với một tâm thất, là bệnh tim bẩm 

sinh phức tạp, chiếm khoảng 2% tỷ lệ tim bẩm sinh. Tổn thương giải phẫu có thể chia ra: 

tâm thất độc nhất (thất trái đơn độc, thất phải đơn độc) và hai thất không cân xứng, có một 

buồng thất chính (thất trái chính hoặc thất phải chính)  Phẫu thuật sửa chữa tùy thuộc vào 

tổn thương, có thể phải qua các giai đoạn ban đầu khác nhau (banding, Blalock) , tuy nhiên 

cuối cùng vẫn hướng tới phẫu thuật Glenn và Fontan.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- BN cần được chẩn đoán ở thể tăng áp lực ĐMP hay thể hẹp phổi để có phương pháp điều 

trị hợp lý. Đối với các trường hợp có tăng áp lực ĐMP cần được phẫu thuật Banding ĐMP 

để làm giảm áp lực ĐMP chuẩn bị cho phẫu thuật (phẫu thuật Glenn hai hướng và phẫu 

thuật Fontan). Với BN có hẹp phổi, kích thước ĐMP chưa đủ cần phải phẫu thuật B-T 

shunt để kích thước ĐMP tăng lên đủ điều kiện phẫu thuật các thì sau 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

 CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 
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những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu có.  

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Thắt ống động mạch và các MAPCAS nếu có. Chạy máy hỗ trợ mà không cần cặp 

động mạch chủ (beating heart) hoặc có cặp động mạch chủ và ngừng tim bằng dung dịch 

liệt tim xuôi dòng qua gốc động mạch chủ. Mở nhĩ phải . 

- Mở động mạch phổi ở vị trí gần nhất với tĩnh mạch chủ dưới 

- Cắt rời tĩnh mạch chủ dưới khỏi nhĩ phải.  

- Đóng lại tim nhĩ phải.  Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Nối tĩnh mạch chủ dưới với động mạch phôỉ qua ống mạch nhân tạo trung gian. 

- Sau khi ngừng máy hỗ trợ thì đánh giá lại hoạt động của tim trên siêu âm thực quản. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 
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V. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VI.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 
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03.3104. PHẪU THUẬT DẠNG FONTAN TRONG ĐIỀU TRỊ  

CÁC BỆNH LÝ TIM MỘT TÂM THẤT  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất (Single ventricle-SV) là bệnh tim bẩm sinh trong đó 

chỉ có một tâm thất đủ kích thước và chức năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Bệnh tim bẩm 

sinh dạng một tâm thất được mô tả và phẫu thuật thành công vào những năm 50 của thể 

kỷ XX, với phẫu thuật Glenn shunt năm 1958 và đặc biệt phẫu thuật Fontan năm 1968 đã 

cải thiện rõ kết quả điều trị bệnh này. Ngày nay phẫu thuật Fontan với miệng nối ngoài 

tim bằng mạch nhân tạo được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trung tâm phẫu thuật tim để 

điều trị bệnh  với tỷ lệ tử vong dao động từ 0%-5% 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- BN cần được chẩn đoán ở thể tăng áp lực ĐMP hay thể hẹp phổi để có phương pháp điều 

trị hợp lý. Đối với các trường hợp có tăng áp lực ĐMP cần được phẫu thuật Banding ĐMP 

để làm giảm áp lực ĐMP chuẩn bị cho phẫu thuật (phẫu thuật Glenn hai hướng và phẫu 

thuật Fontan). Với BN có hẹp phổi, kích thước ĐMP chưa đủ cần phải phẫu thuật B-T 

shunt để kích thước ĐMP tăng lên đủ điều kiện phẫu thuật các thì sau 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu có.  

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Thắt ống động mạch và các MAPCAS nếu có. Chạy máy hỗ trợ mà không cần cặp 

động mạch chủ (beating heart) hoặc có cặp động mạch chủ và ngừng tim bằng dung dịch 

liệt tim xuôi dòng qua gốc động mạch chủ. Mở nhĩ phải . 

- Mở động mạch phổi ở vị trí gần nhất với tĩnh mạch chủ dưới 

- Cắt rời tĩnh mạch chủ dưới khỏi nhĩ phải.  

- Đóng lại tim nhĩ phải.  Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Nối tĩnh mạch chủ dưới với động mạch phôỉ qua ống mạch nhân tạo trung gian. 

- Sau khi ngừng máy hỗ trợ thì đánh giá lại hoạt động của tim trên siêu âm thực quản. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

V. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 
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- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VI.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 
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03.3105. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG MỘT THÌ CỦA BỆNH LÝ HẸP EO 

ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THEO CÁC THƯƠNG TỔN TRONG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý hẹp eo động mạch chủ kèm tổn thương trong tim là bệnh tim bẩm sinh có tím 

hiếm gặp, bao gồm các tổn thương giải phẫu: hẹp khít eo động mạch chủ, thường còn ống 

động mạch lớn, phối hợp các thương tổn trong tim: thông liên thất, thông sàn nhĩ thất, thất 

phải hai đường thoát… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện phẫu thuật 

sửa toàn bộ (tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp...) có thể chỉ định phẫu thuật 

hai thì, trong đó cắt ống động mạch, sửa hẹp eo, banding động mạch phổi được làm ở thì 

1. Các thương tổn trong tim sẽ được làm ở thì hai dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Bệnh nhi sơ sinh có tím nặng, suy thất phải nặng, toan chuyển hóa nặng, van ba lá tiên 

lượng khó sửa chữa. 

- Thất phải thiểu sản nặng. 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

-  Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

4. Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

5. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, quai động mạch chủ 

cùng các nhánh bên, động mạch chủ xuống.  

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Một số trường hợp có thể cắt nối hẹp eo động mạch chủ mà chưa cần chạy máy tuần hoàn 

ngoài cơ thể, kỹ thuật này có trường mổ rộng rãi bảo đảm kỹ thuật cắt nối hẹp eo hoàn hảo 

nhưng đòi hỏi kinh nghiệm của phẫu thuật viên. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Cặp cắt ống động mạch và đoạn hẹp eo, clamp phía quai động mạch chủ cặp chéo đảm 

bảo đủ máu lên hai động mạch cảnh gốc và xuống xoang vành. 

- Nối động mạch chủ xuống với mặt dưới quai động mạch chủ kiểu tận- bên.  

- Cho liệt tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động mạch chủ, đánh giá và sửa 

chữa các thương tổn trong tim. 
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- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hẹp eo tồn lưu nặng, thông liên thất tồn lưu lớn, còn hở van tồn lưu nặng: phẫu thuật lại.  
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03.3106. PHẪU THUẬT SỬA VAN HAI LÁ TIM BẨM SINH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý bẩm sinh của van hai lá là một tập hợp nhiều bệnh có các thương tổn của van hai 

lá từ đơn giản đến phức tạp, gây ảnh hưởng tới huyết động và áp lực động mạch phổi ở 

nhiều mức độ rất khác nhau, từ nhẹ đến rất nặng. Các thương tổn này cũng đặt ra từng mức 

độ khó khăn trong việc sửa chữa… 

- Một số bệnh lý bẩm sinh của van hai lá: Hẹp van hai lá hình dù, hẹp trên vòng van hai lá, 

hở van hai lá do van hai lỗ, do thiếu dây chằng bờ, do dài dây chằng, do giãn vòng van, do 

kẽ (cleft) lá van (kẽ van hai lá đơn độc hoặc trong bệnh lý kênh nhĩ thất)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa van hai lá rất thận trọng khi trẻ còn nhỏ vì kĩ thuật rất khó khăn, 

tuy nhiên cần chỉ định cho các trường hợp ảnh hưởng nhiều đến tăng cân của trẻ, suy tim 

khó khống chế bằng nội khoa, tăng áp phổi nhiều. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở: đánh giá tổn thương van hai lá để áp dụng các phương pháp, kĩ thuật sửa 

chữa. 

+ Hẹp trên vòng van hai lá (thường gặp trong bệnh lý nhĩ 3 buồng): Cắt hết vùng tổ 

chức xơ cơ dầy ngay trên vòng van hai lá. 

+ Hẹp van hai lá hình dù: Xẻ cột cơ và một phần lá van bám ngay sát trên cột cơ 

nhằm giúp cho van hai lá mở được rộng hơn. 

+ Hở van do thiếu dây chằng: có thể áp dụng các kĩ thuật như chuyển vị dây chằng, 

dùng dây chằng nhân tạo, cắt lá van hình chữ V khâu trực tiếp, nếu ở lá sau có thể 

cắt 1 phần lá sau hình chữ nhật rồi thu nhỏ vòng van sau. 

+ Hở van do sa lá van do dài dây chằng: có thể khâu trượt thu ngắn một phần cột cơ 

và dây chằng, có thể thay bằng dây chằng nhân tạo. 
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+ Hở van do kẽ lá van: khâu kẽ lá van. 

+ Hở van do thiểu sản lá van: mở rộng chiều cao lá van. 

+ Hở van do giãn vòng van: có thể thu nhỏ vòng van sau bằng vòng van sinh học, 

khâu khép hai mép van, ở trẻ lớn hoặc người lớn có thể đặt vòng van nhân tạo 

hoặc dải vật liệu nhân tạo (ví dụ dải gortex) 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3107. PHẪU THUẬT SỬA VÀ TẠO HÌNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG 

BỆNH LÝ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẨM SINH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật thay hoặc tạo hình van ĐMC và VHL được tiến hành trên những bệnh nhân có 

tổn thương van ĐMC và VHL  mức độ vừa đến nhiều có chỉ định thay hoặc sửa van. 

- Nguyên nhân gây tổn thương van có thể do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thoái hóa, 

bệnh tự miễn, chấn thương… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Với VHL:Hẹp và hở van hai lá vừa -nhiều (độ II III, IV trên siêu âm) kèm theo triệu chứng 

cơ năng rõ ( NYHA II trở lên). Trường hợp hở van hai lá nhiều không có triệu chứng cơ 

năng cần phải theo dõi sát. Nếu kích thước tim trái tăng dần hay xuất hiện thêm rung nhĩ 

cũng cần phải phẫu thuật. Cần đánh giá chính xác mức độ tổn thương van khi phẫu thuật 

để lựa chọn phương pháp sửa hoặc thay van, nếu van tổn thương nặng không nên cố sửa 

van. 

- Với van ĐMC:  

+ Hở van ĐMC vừa - nhiều(hở độ 2 trở lên trên siêu âm) có triệu chứng cơ năng (NYHA 

từ 2 trở lên hoặc đau thắt ngực) hoặc không có triệu chứng cơ năng nhưng EF < 50%,hở 

van ĐMC vừa - nhiều không có triệu chứng cơ năng cóEF > 50% nhưng dãn thất trái 

nặng ( LVDD>70mm hoặc LVDS>50mm),hở van ĐMC trên bệnh nhân có đường kính 

ĐMC >50mm, hở van ĐMC trên bệnh nhâncó hội chứng Marfan có đường kính ĐMC 

> 45mm. 

+ Hẹp van ĐMC vừa – nhiều có triệu chứng cơ năng hoặc giảm chức năng tâm thu thất 

trái ( EF<50%). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 
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3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Mở ngang gốc ĐMC, bộc lộ van ĐMC bằng dụng cụ vén. 
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- Đánh giá mức độ tổn thương của van ĐMC, nếu tổn thương nhẹ, có thể tạo hình và bảo 

tồn van. Nếu van ĐMC tổn thương nặng, không còn khả năng bảo tồn, tiến hành cắt bỏ 

van ĐMC tổn thương, để lại một phần lá van và mép van. Kiểm tra gốc ĐMC, lấy bỏ các 

tổ chức vôi hóa ở vòng van và đường ra thất trái nếu có. 

- Dùng bộ đo van đo kích thước vòng van để chọn số van nhân tạo phù hợp. Có thể sử dụng 

van ĐMC cơ học hoặc van ĐMC sinh học tùy vào tình trạng bệnh nhân (tuổi, nguy cơ khi 

dùng thuốc chống đông, dự kiến có thai...) 

- Mở nhĩ trái qua đường rãnh liên nhĩ (rãnh Waterson), bộc lộ VHL bằng bộ vén tự động 

(Bộ vén Carpentier) hoặc người phụ giữ dụng cụ vén.  

- Kiểm tra và lấy bỏ máu cục trong nhĩ trái nếu có. 

- Xác định tổn thương VHL: đánh giá mô van, bộ máy dưới van và cơ chế hẹp hở 

van.(Thường sử dụng bảng phân loại cơ chế hở VHL của Carpentier). Nếu tổn thương 

VHL nhẹ-vừa, có thể sửa, tạo hình để bảo tồn. Nếu tổn thương van nặng không còn khả 

năng bảo tồn thì tiến hành:  

- Cắt bỏ VHL tổn thương, để lại dây chằng lá sau. 

- Dùng bộ đo van đo kích thước vòng van để chọn số van nhân tạo phù hợp. Có thể sử dụng 

van hai lá cơ học hoặc van sinh học tùy vào tình trạng bệnh nhân (tuổi, nguy cơ khi dùng 

thuốc chống đông,...). 

- Khâu cố định VHL nhân tạo bằng chỉ đơn mũi rời, mũi chữ U rời hoặc khâu vắt. Thường 

sử dụng chỉ dệt không tiêu 2-0. Trong trường hợp vòng van vôi hóa nhiều hoặc mủn nát 

có thể dùng chỉ đệm pledget, chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0. Trong trường hợp khâu vắt dùng 

chỉ Prolene 2-0. 

- Kiểm tra van nhân tạo được đặt đúng vị trí, cánh van đóng mở tốt. 

- Đóng lại nhĩ trái sử dụng chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0 khâu vắt.    

- Tiếp theo thực hiện thì phẫu thuật thay van ĐMC nhân tạo. 

- Đặt van ĐMC nhân tạo vào gốc ĐMC. Khâu cố định bằng chỉ đơn mũi rời, mũi chữ U rời 

hoặc khâu vắt. Thường sử dụng chỉ dệt không tiêu 2-0. Trong trường hợp vòng van vôi 

hóa nhiều hoặc mủn nát có thể dùng chỉ đệm pledget, chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0. Trong 

trường hợp khâu vắt dùng chỉ Prolene 2-0. 

- Kiểm tra van nhân tạo được đặt đúng vị trí, cánh van đóng mở tốt. 

- Đóng lại ĐMC sử dụng chỉ Prolene 5-0 khâu vắt.  

- Đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng 

máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 - 300 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 
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- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hở hai lá sau mổ do bung vòng van nhân tạo, đứt chỉ, thoái hóa hoặc nhiễm trùng mô van 

: mổ lại sửa lại van hoặc thay VHL nhân tạo. 

- Hở cạnh van, huyết khối gây kẹt van ĐMC nhân tạo, nhiễm trùng van ĐMC nhân tạo: Mổ 

lại khâu lại van, lấy huyết khối hoặc thay lại van. 
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03.3108. PHẪU THUẬT DẠNG DKS TRONG CÁC BỆNH LÝ MỘT TÂM THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phẫu thuật Damus – Kaye – Stansel (phẫu thuật DKS) là phẫu thuật tim một thất, được 

chỉ định điều trị trong các bệnh lý tim bẩm sinh một thất như thất trái hai đường, hoặc thất 

phải hai đường ra. Mục đích của phẫu thuật này bao gồm: cắt rời thân động mạch phổi, hợp 

nhất thân động mạch phổi với động mạch chủ và làm cầu nối chủ - phổi   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật cho bệnh tim một thất như thất trái hai đường vào có kèm theo đảo 

gốc động mạch và thiểu sản thất phải, hoặc thất phải hai đường ra kèm theo hẹp dưới van 

động mạch chủ. 

- Phẫu thuật DKS thường gây tăng gánh thất trái, cần phẫu thuật thì hai sớm theo quy trình 

Fontan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi, siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: 

- Canule động mạch: thường đặt vào động mạch chủ lên, một số trường hợp đặc biệt có thể 

đặt vào thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động mạch 

đùi, hay ống động mạch. 

- Canule tĩnh mạch: Thường 2 canule tĩnh mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải nếu cần cô lập 

nhĩ phải.một số trường hợp đặc biệt có thể đặt 1 canule duy nhất vào nhĩ phải hay 3 canule 

nếu có tĩnh mạch chủ trên trái ( đặt qua xoan vành hay trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên 

trái), hay có thể đặt canule vào tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong. 

- Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục hay từ mỏm  tim, có tác 

dụng hỗ trợ tim trái trong thời kỳ tim đập lại và đuổi khí tim trái. 

- Kim gốc động mạch chủ để liệt tim và đuổi khí trong thời kỳ tim đập lại. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400. Chạy nhiệt độ bình thường hay hạ nhiệt độ 

vừa hoặc sâu tuỳ theo thương tổn của các loại tim và yêu cầu của phẫu thuật viên. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm, máu lạnh hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ hay ngược dòng qua xoang vành. Một số trường hợp có thể để tim đập trong quá 

trình sửa chữa thương tổn. 

- Cắt đôi động mạch phổi vị trí sát ngã ba, đóng lại ngã ba động mạch phổi bằng miếng vá 

tự thân hoặc nhân tạo. 

- Mở động mạch chủ lên. Nối thân động mạch phổi vào động mạch chủ lên. Miệng nối khâu 

vắt bằng chỉ PDS hoặc Prolene.   

- Làm shunt chủ - phổi bằng đoạn mạch nhân tạo kích thước thích hợp, nối từ thân tay đầu 

phải xuống động mạch phổi phải. Cũng có thể làm shunt thất phải - động mạch phổi bằng 

đoạn mạch nhân tạo có van nối từ thất phải vào ngã ba động mạch phổi (đã được cắt rời 

khỏi thân động mạch phổi trước đó) 

- Đóng tim, làm đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 
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VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất 

trái, thất phải, thiếu máu vành... 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3109. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TRONG MỘT THÌ CỦA BỆNH LÝ GIÁN 

ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THEO THEO CÁC  

THƯƠNG TỔN TRONG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý gián đoạn quai động mạch chủ là tổn thương bẩm sinh nặng nề đặc trưng bởi mất 

sự liên tục trên đoạn quai động  mạch chủ. Động mạch chủ phía xa thông nối với hệ động 

mạch phổi để cấp máu cho phần còn lại của cơ thể. 

- Phân loại Celoria & Patton: 3 typ tùy vào vị trí đứt đoạn trên quai động mạch chủ: A, B, 

C. 

- Bệnh luôn kèm có lỗ thông liên thất lớn và hoặc kèm các dị tật khác trong tim: thông liên 

nhĩ, hẹp hở van nhĩ thất, kênh nhĩ thất, hẹp đường ra thất trái…   

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định phẫu thuật  cấp cứu ngay khi có chẩn đoán, sửa toàn bộ là chủ yếu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ toàn bộ quai và các nhánh động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch 

phổi. Bộc lộ phần xa của quai bao gồm 1 phần động chủ ngực. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Tùy typ A, B hay C mà đặt canuyl tưới máu não 

riêng biệt. 

- Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim 

xuôi dòng qua gốc động mạch chủ.  

- Mở nhĩ phải . 

- Cắt nối trực tiếp động mạch chủ.  

- Sửa chữa các tổn thương khác trong tim. 

- Đóng buồng tim, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 
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tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3110. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH LÝ THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là bất thường bẩm sinh chỉ có một thân động mạch chung xuất phát từ 2 tâm thất với lỗ 

thông liên thất rất rộng. TCĐM tưới máu cho cả phổi và cơ thể. Từ thân này gồm có động 

mạch vành, động mạch chủ và động mạch phổi. 

- Đây là bệnh tim bẩm sinh ít gặp khoảng 1-2% trong tổng số các bệnh tim bẩm sinh (ở Mỹ), 

hay 1/10.000 sơ sinh. 

- Tỷ lệ tử vong cao nếu không điều trị tử vong > 80% trong năm đầu đời. 

- Tỷ lệ mắc bệnh nam nữ không khác biệt nhiều, có thể nam giới hơi ưu thế hơn 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Mổ sớm ngay trong 2 tháng sau sinh khi có chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Bệnh lý mạch máu phổi cố định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về 

những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do 

bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ theo 

dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Đánh giá thương tổn giải phẫu khi tim được bộc lộ ra: tương quan và kích thước của đại 

động mạch, giải phẫu của ĐMV cần đánh giá một cách tổng quan và chi tiết . 

- Phẫu tích: phẫu tích cẩn thận các động mạch lớn một cách thường quy trước khi chuẩn bị 

thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, ĐMP được phẫu tích và giải phóng tự do tối đa cả thân 

và hai nhánh cho đến tận chỗ chia nhánh vào rốn phổi. Xác định chính xác giải phẫu các 

nhánh ĐMP cho phép chẩn đoán type thân chung động mạch. Từ đó có hướng phẫu thuật 

phù hợp. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Thắt tạm thời hai động mạch phổi ngay trước khi chạy máy tim phổi nhân tạo. 

- Ống động mạch được thắt và cắt rời. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Rạch phễu thất phải 

-  Vá thông liên thất bằng miếng màng tim qua đường rạch thất phải. 

-  Tạo hình ĐMC và ĐMP tùy theo type (kỹ thuật Rastelli): 
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- Type I:  

• Tách ĐMC và thân ĐMP 

• Phục hồi lại thành ĐMC 

• Mở phễu thất phải và nối thân ĐMP với phễu thất phải:Sử dụng ống van ĐMP sinh 

học nối giữa phễu thất phải và thân ĐMP. 

- Type II:  

• Tách ĐMC và hai  ĐMP 

• Phục hồi lại thành ĐMC 

• Hợp lưu hai ĐMP bằng miếng màng tim 

• Mở phễu thất phải và phần hợp lưu ĐMP với phễu thất phải:Sử dụng ống van ĐMP 

sinh học nối giữa phễu thất phải và chạc ba hợp lưu ĐMP. 

- Type III:  

• Tách ĐMC và hai  ĐMP (1 ĐMP từ ĐMC lên, 1 ĐMP từ chỗ khác như ĐMC xuống, 

ống động mạch). 

• Phục hồi lại thành ĐMC 

• Hợp lưu hai ĐMP bằng miếng màng tim 

• Mở phễu thất phải và phần hợp lưu ĐMP với phễu thất phải:Sử dụng ống van ĐMP 

sinh học nối giữa phễu thất phải và chạc ba hợp lưu ĐMP. 

- Đóng các buồng tim, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả 

clamp động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 360 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

03.3111.  PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN BỘ BỆNH LÝ CỬA SỔ CHỦ-PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý cửa sổ chủ phổi là bệnh lý tim bẩm sinh không tím hiếm gặp, bao gồm các tổn 

thương giải phẫu: thông giữa động mạch chủ lên và thân động mạch phổi, động mạch phổi 

và hai nhánh thường giãn lớn và tăng áp nặng từ rất sớm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Chỉ định phẫu thuật ngay khi có chẩn đoán xác định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Tăng áp phổi cố định.   

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Thắt ống động mạch. Thắt tạm hai nhánh động mạch phổi. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim 

bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động mạch chủ. Mở thân động mạch phổi. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí lỗ thông. 

- Đóng lỗ thông bằng miếng vá nhân tạo hoặc màng ngoài tim qua xử lý gluteraldehyde. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân nhiệt, 

các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 
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- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 giờ 

đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Cơn tăng áp động mạch phổi : bóp bóng oxy 100%, dẫn pacemaker, adrenalin. 

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Tràn dịch dưỡng chấp : dẫn lưu màng phổi, nhịn ăn. Nếu không cải thiện mổ lại khâu ống 

ngực 

- Dò miếng vá lớn: phẫu thuật lại. 
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03.3112. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BẤT THƯỜNG XUẤT PHÁT CỦA  

MỘT ĐỘNG MẠCH PHỔI TỪ ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý hiếm gặp với đặc điểm là một động mạch phổi xuất phát từ động mạch chủ đưa 

đến tổn thương bệnh lý mạch máu phổi cục bộ một bên. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ ngay khi có chẩn đoán xác định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 
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- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu có. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải.  

- Có thể không cần cặp động mạch chủ mà chỉ chạy máy tuàn hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ, kỹ 

thuật này khó hơn nhưng bảo vệ tim tốt hơn do vậy tùy thuộc vào khả năng của phẫu thuật 

viên và thương tổn cụ thể mà quyết định. 

- Cắt rời động mạch phổi khỏi động mạch chủ và nối trực tiếp vào thân động mạch phổi. Vá 

lại động mạch chủ. 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 
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tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3113. PHẪU THUẬT ĐÓNG RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀO CÁC BUỒNG TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Dị dạng ĐMV là loại bệnh lý hiếm gặp (chiếm≈ 0,2 – 0,4% bệnh tim bẩm  sinh) trong đó 

rò ĐMV chiếm  ≈ 50%. Đa số các trường hợp rò ĐMV đều ảnh  hưởng  đến  huyết  động  

do đó  cần được điều trị. Hậu quả lâm sàng chủ yếu trong các trường hợp rò ĐMV lớn là 

gây thiếu máu cơ tim do hiện  tượng  “ăn cắp máu”, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và 

giãn phình đường rò gây chèn ép hoặc vỡ. Phần lớn các trường hợp rò ĐMV xuất phát từ 

1 nhánh ĐMV, phát triển ngoằn ngoèo rồi đổ vào các buồng tim hoặc mạch máu lớn của 

tim phải (90%). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đối với các lỗ rò nhỏ không ảnh hưởng đến chức năng tim thì ko cần phẫu thuật. Lỗ rò có 

thể tự đóng hoặc điều trị bằng tim mạch can thiệp. 

- Chỉ định phẫu thuật đối với các lỗ rò lớn, có triệu chứng thực thể. Phẫu thuật sớm để tránh 

các biến chứng suy tim, viêm nội tâm mạc, vỡ phình đường rò. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Đánh giá kích thước, vị trí các động mạch vành. Đánh giá kích thước, vị trí của khối phồng 

ĐMV tại vị trí lỗ rò. 

- Mở khối phồng ĐMV. Đánh giá vị trí, kích thước lỗ rò, đường thông với buồng tim (nhĩ phải, 

động mạch phổi). Vá lỗ rò bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp động mạch chủ 

để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Sau khi ngừng máy hỗ trợ thì đánh giá các lỗ dò tồn lưu trên siêu âm thực quản hoặc siêu 

âm trên bề mặt tim. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 
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5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

 

 



 

937 

 

03.3114. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA KINH ĐIỂN CỦA BỆNH LÝ CHUYỂN GỐC 

ĐỘNG MẠCH CÓ SỬA CHỮA  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chuyển gốc động mạch hay còn gọi chuyển gốc động mạch hoàn toàn  là bệnh lý tim bẩm 

sinh có tím với đặc điểm bất tương thích giữa tâm thất và các đại động mạch (động mạch 

chủ xuất phát từ thất phải, động mạch phổi xuất phát từ thất trái) và có sự tương thích giữa 

tâm nhĩ với tâm thất.  Chuyển gốc động mạch có sửa chữa là có hẹp đường ra thất trái (hẹp 

phổi). 

- Bệnh chuyển gốc động mạch chiếm khoảng 5-7% các bệnh lý tim bẩm sinh, tương ứng 

với 20-30 trẻ trong 100.000 trẻ sinh ra. Tỉ lệ nam:nữ dao động từ 1,5-3,2:1. 

- Phẫu thuật chuyển gốc động mạch có sửa chữa là phẫu thuật chuyển lại vị trí của các đại 

động mạch, bao gồm tạo hình lại động mạch chủ, chuyển lại động mạch vành và sửa hẹp 

đường ra thất trái ( sửa hẹp phổi). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Mổ sớm ngay khi có chẩn đoán xác định: Chuyển gốc động mạch có hẹp đường ra thất trái 

(hẹp phổi). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Tạo hình lại ĐMC và chuyển ĐMV. 

- Tạo hình lại ĐMC: sau khi cặp ĐMC và dùng xong dung dịch liệt tim, ĐMC được cắt 

ngang phía trên mép van ĐMC 5 mm, ĐMP cắt ngang tại vị trí sát với chạc ba ĐMP, giải 

phóng tối đa hai nhánh của ĐMP. Đa số các tác giả trên thế giới áp dụng thủ thuật 

Lecompte để chuyển chạc ba ĐMP ra phía trước ĐMC lên. Tiến hành tạo hình lại ĐMC 

mới bằng miệng nối giữa đầu gần của ĐMP cũ và đầu xa của ĐMC cũ, nếu ĐMP cũ giãn 

nhiều thì đầu gần của ĐMP cũ được làm nhỏ bớt sao cho tương đương với kích thước của 

đầu xa ĐMC cũ trước khi ĐMC mới được tạo hình lại. Trong trường hợp có kèm theo 

thiểu sản quai ĐMC và hẹp eo ĐMC, phẫu thuật CGĐM và tạo hình quai ĐMC có thể 
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được tiến hành với kỹ thuật tưới máu não chọn lọc hoặc ngừng tuần hoàn hạ nhiệt độ sâu. 

Đoạn hẹp eo ĐMC được cắt bỏ, miệng nối giữa ĐMC xuống với mặt dưới của quai ĐMC 

được tiến hành theo kỹ thuật cắt nối tận tận hoặc tận bên. 

- Sửa hẹp đường ra thất trái (sửa hẹp phổi) triệt để theo NIKAIDOH: mở dọc vách nón 

xuống tới bờ trên của lỗ thông liên thất, giải phóng toàn bộ thương tổn hẹp đường ra thất 

trái.  

- Chuyển động mạch vành: ĐMV được cắt rời ra từ xoang Valsalva của ĐMC cũ với cúc áo 

rộng rãi, được giải phóng khỏi thượng tâm mạc giúp ĐMV có thể di động dễ dàng tránh 

quá căng và xoắn rồi được trồng lại vào ĐMC mới ở vị trí thích hợp theo các phương pháp 

khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

- Tạo hình lại ĐMP: tạo hình lại toàn bộ ĐMP mới bằng cách thiết lập sự liên tục giữa thất 

phải và ĐMP, tránh gây hẹp trên van ĐMP bằng cách mở rộng miếng vá màng tim ở vị trí 

xoang Valsalva của ĐMC cũ sau khi ĐMV đã được phẫu tích lấy ra, ngăn ngừa sự xoắn 

và căng ĐMP bằng cách giải phóng tối đa hai nhánh của ĐMP đến tận rốn phổi. Có bốn 

kỹ thuật chính trên thế giới được giới thiệu và áp dụng bao gồm:  

+ Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt. 

+ Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt cải tiến 

+ Tạo hình ĐMP trực tiếp 

+ Tạo hình ĐMP bằng một miếng vá màng tim kiểu đũng quần. 

- Đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp động mạch chủ 

để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 
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- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 
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03.3115. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA SINH LÝ CỦA BỆNH LÝ CHUYỂN GỐC 

ĐỘNG MẠCH CÓ SỬA CHỮA  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chuyển gốc động mạch hay còn gọi chuyển gốc động mạch hoàn toàn  là bệnh lý tim bẩm 

sinh có tím với đặc điểm bất tương thích giữa tâm thất và các đại động mạch (động mạch 

chủ xuất phát từ thất phải, động mạch phổi xuất phát từ thất trái) và có sự tương thích giữa 

tâm nhĩ với tâm thất.  Chuyển gốc động mạch có sửa chữa là có hẹp đường ra thất trái (hẹp 

phổi). 

- Bệnh chuyển gốc động mạch chiếm khoảng 5-7% các bệnh lý tim bẩm sinh, tương ứng 

với 20-30 trẻ trong 100.000 trẻ sinh ra. Tỉ lệ nam:nữ dao động từ 1,5-3,2:1. 

- Phẫu thuật chuyển gốc động mạch có sửa chữa là phẫu thuật chuyển lại vị trí của các đại 

động mạch, bao gồm tạo hình lại động mạch chủ, chuyển lại động mạch vành và sửa hẹp 

đường ra thất trái ( sửa hẹp phổi). 

II. CHỈ ĐỊNH 

Mổ sớm ngay khi có chẩn đoán xác định: Chuyển gốc động mạch có hẹp đường ra thất 

trái (hẹp phổi). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

      Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Tạo hình lại ĐMC và chuyển ĐMV. 

- Tạo hình lại ĐMC: sau khi cặp ĐMC và dùng xong dung dịch liệt tim, ĐMC được cắt 

ngang phía trên mép van ĐMC 5 mm, ĐMP cắt ngang tại vị trí sát với chạc ba ĐMP, giải 

phóng tối đa hai nhánh của ĐMP. Đa số các tác giả trên thế giới áp dụng thủ thuật 

Lecompte để chuyển chạc ba ĐMP ra phía trước ĐMC lên. Tiến hành tạo hình lại ĐMC 

mới bằng miệng nối giữa đầu gần của ĐMP cũ và đầu xa của ĐMC cũ, nếu ĐMP cũ giãn 

nhiều thì đầu gần của ĐMP cũ được làm nhỏ bớt sao cho tương đương với kích thước của 

đầu xa ĐMC cũ trước khi ĐMC mới được tạo hình lại. Trong trường hợp có kèm theo 

thiểu sản quai ĐMC và hẹp eo ĐMC, phẫu thuật CGĐM và tạo hình quai ĐMC có thể 
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được tiến hành với kỹ thuật tưới máu não chọn lọc hoặc ngừng tuần hoàn hạ nhiệt độ sâu. 

Đoạn hẹp eo ĐMC được cắt bỏ, miệng nối giữa ĐMC xuống với mặt dưới của quai ĐMC 

được tiến hành theo kỹ thuật cắt nối tận tận hoặc tận bên. 

- Sửa hẹp đường ra thất trái (sửa hẹp phổi) triệt để theo NIKAIDOH: mở dọc vách nón 

xuống tới bờ trên của lỗ thông liên thất, giải phóng toàn bộ thương tổn hẹp đường ra thất 

trái.  

- Chuyển động mạch vành: ĐMV được cắt rời ra từ xoang Valsalva của ĐMC cũ với cúc áo 

rộng rãi, được giải phóng khỏi thượng tâm mạc giúp ĐMV có thể di động dễ dàng tránh 

quá căng và xoắn rồi được trồng lại vào ĐMC mới ở vị trí thích hợp theo các phương pháp 

khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

- Tạo hình lại ĐMP: tạo hình lại toàn bộ ĐMP mới bằng cách thiết lập sự liên tục giữa thất 

phải và ĐMP, tránh gây hẹp trên van ĐMP bằng cách mở rộng miếng vá màng tim ở vị trí 

xoang Valsalva của ĐMC cũ sau khi ĐMV đã được phẫu tích lấy ra, ngăn ngừa sự xoắn 

và căng ĐMP bằng cách giải phóng tối đa hai nhánh của ĐMP đến tận rốn phổi. Có bốn 

kỹ thuật chính trên thế giới được giới thiệu và áp dụng bao gồm:  

+ Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt. 

+ Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt cải tiến 

+ Tạo hình ĐMP trực tiếp 

+ Tạo hình ĐMP bằng một miếng vá màng tim kiểu đũng quần. 

- Đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp động mạch chủ 

để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 
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- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 
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03.3116. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH LÝ HẸP CÁC TĨNH MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp tĩnh mạch phổi bẩm sinh là tổn thương hiếm gặp trong đó các mạch máu từ phổi trở 

về tim bị cản trở. Nguyên nhân đa số do tăng sinh quá mức lớp nội mạc tĩnh mạch phổi. 

- Bệnh diễn biến âm thầm, hiếm khi phải can thiệp sớm. 

- Giai đoạn muộn thì ghép phổi là lựa chọn cuối cùng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật được áp dụng cho một số trường hợp hẹp khu trú lỗ vào các tĩnh mạch 

phổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải. 

- Mở nhĩ trái. Thăm dò các tĩnh mạch phổi. 

- Mở rộng các lỗ vào tĩnh mạch phổi bằng màng tim hoặc dùng kỹ thuật “ no stich” để mở 

rộng toàn bộ các lỗ tĩnh mạch phổi 

- Đóng các buồng tim, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả 

clamp động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI: 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 
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- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3117. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA CÁC BẤT THƯỜNG CỦA TĨNH MẠCH HỆ 

THỐNG TRỞ VỀ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý bất thường của tĩnh mạch hệ thống trở về là bệnh lý tim bẩm sinh rất hiếm gặp. 

Thường là bất thường đổ về của tĩnh mạch trên gan hoặc tĩnh mạch chủ dưới đổ vào nhĩ 

trái, hoặc tĩnh mạch chủ dưới đổ vào tĩnh mạch chủ trên, hoặc tĩnh mạch chủ trên bên trái 

đổ vào nhĩ trái. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh biến chứng suy tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Đánh giá vị trí, kích thước các tĩnh mạch chủ, vị trí đổ về của các tĩnh mạch chủ vào các 

tâm nhĩ. Đánh giá các bất thường kèm theo nếu có như bất thường đổ về của tĩnh mạch 

phổi, tĩnh mạch chủ trên trái đổ vào tĩnh mạch phổi… 

- Cắt rời các tĩnh mạch chủ khỏi nhĩ trái. Đóng nhĩ trái bằng chỉ Prolene. Khâu nối các tĩnh 

mạch chủ vào nhĩ phải bằng chỉ Prolene. Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Xử lí các tổn thương tim khác nếu có 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 
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- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hẹp miệng nối : mổ lại 
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03.3118. PHẪU  THUẬT ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM 

(MAZE) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Rung nhĩ là rối loạn nhịp thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng, chiếm 0,4-2% dân số 

chung, lên tới 5% bệnh nhân hơn 69 tuổi và là 1 trong những nguyên nhân nhập viện 

thưởng gặp nhất. Mặc dù có nhiều lợi ích trong việc khử rung bằng thuốc chống loạn nhịp 

hay sốc diện chuyển nhịp nhưng khả năng kéo dài thời gian duy trì nhịp xoang là không 

như mong muốn vì ngay cho dù dùng thuốc chống loạn nhịp , thì chỉ ngăn ngừa tái phát ít 

hơn 50% các trường hợp. Chính vì thế nên trong 2 thập niên qua các kỹ thuật ngoại khoa 

đã được thực hiện nhằm chấm dứt rối loạn nhịp và duy trì chức năng co bóp của nhĩ. 

- Phẫu thuật MAZE, được đề ra với mục tiêu là giảm bớt nền tảng gây loạn nhịp bằng cách làm 

gián đoạn tất cả có thể được các vòng vào lại gây ra rung nhĩ với những đường khâu nằm đủ 

sát nhau theo kiểu mê đạo . Phẫu thuật này làm mất khả năng dẫn truyền xung động điện tạo 

ra ở bất kỳ vị trí nào trong nhĩ trái không đi ngang qua các đường khâu. 

II. Chỉ định 

- Bệnh nhân bị rối loạn nhịp nhĩ, trơ với điều trị bằng thuốc và Radiofréquence 

- Bệnh nhân rung nhĩ kịch phát hay cuồng nhĩ liên tục dai dẳng 

- Vấn đề quan trọng nhất là rung nhĩ liên quan với bệnh van hai lá  

- Tuy nhiên còn nhiều điều chưa thống nhất trong quan điểm điều trị phẫu thuật đối với rung 

nhĩ. 

III. Chuẩn bị  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ 

thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường  

Phương tiện chạy máy tim – phổi 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê 

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 
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4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật V  

- Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

- Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

5. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt 

thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 

2 bên.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Phẫu tích di động toàn bộ TM chủ trên và dưới đoạn trong màng tim, gỡ mặt sau ĐMC 

và ĐM phổi phải, phẫu tích rộng rãi trần nhĩ trái. Luồn 1 dissecteur mặt sau tim đi qua 

giữa các TM phổi phải và trái, luồn lên phía trần nhĩ trái. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ bằng 2 canule TM gấp góc và đặt vào vị trí xa nhĩ phải nhất có thể. Đặt kim 

gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim. Đặt đường hút tim trái vào 

TM phổi phải trên. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Đặt 2 lacs TM chủ trên và dưới. 

- Cặp ĐMC, chạy dung dịch bảo vệ cơ tim, siết 2 lacs TM 

Các đường rạch nhĩ phải: 

- Cắt tiểu nhĩ phải 

- Rạch 1 đường 2cm dọc nhĩ phải, gần rãnh liên nhĩ, song song với đường cắt tiểu nhĩ, kéo 

dài từ TM chủ trên đến TM chủ dưới, phía dưới kết thúc đường rạch ở phía sau TM chủ 

dưới, phía trên kéo dài đến TM chủ trên (phía sau để tránh nút xoang). 

- Khâu lại ngay phần đường rạch phía dưới (sau TM chủ dưới) để tránh xé, sau đó mở 

đường rạch chữ T vòng lên phía trước quanh canule TM chủ dưới, tiếp tục kéo dài đường 

rạch về phía rãnh nhĩ thất phải đến sát vòng van ba lá. Dùng dụng cụ đốt lạnh (-60oC) đốt 

tại vị trí tận cùng đường rạch sát van ba lá trong 2 phút. Sau đó khâu lại phần đường rạch 

sát van ba lá để tránh xé. 

- Rạch mặt dưới đường cắt tiểu nhĩ phải hướng về vòng van ba lá vị trí mép giữa lá trước 

và lá vách.  Đốt lạnh ở tận cùng đường rạch vị trí mép trước-vách van ba lá. Khâu lại 

đường rạch này. 

Các đường rạch nhĩ trái và vách liên nhĩ: 

- Nhĩ trái được mở dọc phía sau rãnh liên nhĩ (giống trong thay van hai lá). Sau đó rạch 

vách liên nhĩ vị trí lỗ bầu dục từ TM phổi trên phải đến sát xoang vành. Dùng 1 dụng cụ 

vén nâng vách và bộc lộ phía trong nhĩ trái. Các TM phổi được cắt bằng việc kéo dài 

đường rạch nhĩ trái lên trên trần nhĩ và xuống dưới, chú ý tránh tổn thương ĐM mũ và 

xoang vành. Đốt lạnh vị trí chia cắt các TM phổi với phần nhĩ trái còn lại. 

- Đóng lại đường mở nhĩ trái, đóng lại đường mở nhĩ phải và tiểu nhĩ phải. 

- Đầy tim, đuổi khí, thả cặp ĐMC 

- Hỗ trợ rồi ngừng máy tim phổi nhân tạo 
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- Rút các ống, trung hòa protamine sulfate 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

IV. Theo dõi 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp thuốc chống đông đường uống khác. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

V. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 

– 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 
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03.3119. PHẪU THUẬT ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Máy tạo nhịp tim được giới thiệu đầu tiên năm 1958, đã đem lại hiệu quả to lớn cho điều 

trị một số rối loạn nhịp tim. Việc áp dụng máy tạo nhịp tim vĩnh viền ngày càng được áp 

dụng rộng rãi đồng thời với sự tiến bộ không ngừng của kỹ thuật. Tạo nhịp tim là sử 

dụng một nguồn điện thích hợp qua dây thông điện cực kích thích tim làm cho tim đập 

trong giới hạn bình thường và cũng có thể kích thích tim với một tần số thích hợp làm 

ngừng các cơn tim nhanh. Trong những năm gần đây với sự tiến bộ của kỹ thuật máy tạo 

nhịp tim cấy kèm theo bộ phận chống rung tự động để điều trị một số cơn tim nhanh và 

chống rung nhĩ hoặc rung thất. 

- Trong điều kiện hiện nay, với bệnh nhân ≥ 10kg, cơ ngực đủ lớn có thể đặt máy sẽ được 

làm tạo nhịp tại phòng thông tim can thiệp. Còn lại các bệnh nhân nhỏ < 10 kg, hoặc ≥ 

10 kg nhưng đã phẫu thuật làm cầu nối cavopulmonary sẽ được thực hiện tại phòng mổ 

dưới gây mê nội khí quản. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định về mặt cân nặng 

+ Bệnh nhân nhỏ dưới 10kg. 

+ Bệnh nhân >10 kg nhưng đã phẫu thuật làm cầu nối cavopulmonary. 

- Chỉ định về mặt rối loạn nhịp: 

 Chỉ định bắt buộc 

1. Blốc nhĩ thất độ III kết hợp với một hoặc nhiều triệu chứng sau: 

a. Triệu chứng gây ra do nhịp chậm.Rối loạn nhịp tim và các bệnh nội khoa khác cần sử 

dụng các thuốc có thể gây ra nhịp chậm. 

b. Có vô tâm thu > 3 giây và tần số tim < 40 ck/ph khi thức, bệnh nhân không có triệu chứng. 

c. Sau triệt bỏ nút nhĩ thất qua catheter. 

d. Blốc nhĩ thất sau phẫu thuật không có khả năng hồi phục. 

e. Bệnh thần kinh cơ có blốc nhĩ thất. 

2. Blốc nhĩ thất độ II có triệu chứng do nhịp chậm. 

3. Blốc nhĩ độ II dưới nút có blốc hai nhánh hoặc blốc nhĩ thất độ III dưới nút. 

4. Blốc nhĩ thất dưới nút độ II hoặc độ III thoảng qua có kết hợp với blốc nhánh. 

5. Blốc nhĩ thất độ II hoặc độ III bền bỉ và có triệu chứng. 

6. Suy yếu nút xoang khi nhịp chậm có triệu chứng, bao gồm có khoảng ngừng xoang gây 

triệu chứng. Nhip chậm không có khả năng tăng tần số tim mà có triệu chứng. 

7. Điều trị các rối loạn nhịp tim nhanh, tạo nhịp vượt tần số để cắt vòng vào lại. 

 Chỉ định tương đối 

1. Blốc nhĩ thất hoàn toàn không có triệu chứng, có tần số thất khi thức > 40 ck/ph. 

2. Blốc nhĩ thất độ II Mobitz I không có triệu chứng. 

3. Blốc nhĩ thất độ II Mobitz II không có triệu chứng có thể ở vị trí trong hoặc dưới His. 

4. Blốc nhĩ thất độ I có triệu chứng, khi đặt tạo nhịp tạm thời cải thiện được triệu chứng. 

5. Blốc nhĩ thất độ I với khoảng PR >0,3s ở bệnh nhân có suy thất trái và triệu chứng suy 
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tim ứ trệ mà nếu rút ngắn khoảng PR có khả năng cải thiện chức năng huyết động. 

6. Ngất không được chứng minh là do blốc nhĩ thất, nhưng các nguyên nhân khác cũng 

được loại trừ. 

7. Thăm dò điện sinh lý tim thấy khoảng HV kéo dài > 100 ms ở những bệnh nhân không 

có triệu chứng. 

8. Khi thăm dò điện sinh lý tim phát hiện có blốc dưới nút mà không phải là sinh lý. 

9. Suy nút xoang với tần số tim < 40 ck/ph, xuất hiện tự phát hoặc do hậu quả của việc 

dùng thuốc. 

10. Ngất chưa xác định được nguyên nhân nhưng có xác định được bất thường về chức 

năng nút xoang. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu. 

- Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

- Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

- Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

- Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

- Các trường hợp không thuộc chỉ định trên. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc một phần dưới xương ức, gỡ dính nếu đã mổ cũ. 

- Tạo ổ máy dưới lớp cân trước cơ thành bụng trước bên trái. 

- Tạo đường hầm, đưa điện cực từ khoang màng tim xuống ổ bụng. 

-  Đặt điện cực thượng tâm mạc: chọn chỗ cơ tim không bị viêm dính gần vách liên thất, 

xoay hoặc khâu bản điện cực tùy loại, khâu thêm mũi chỉ cố định bằng chỉ prolen. Cuộn 

1,5 vòng dây dẫn để trong khoang màng tim với trẻ em. 

- Đặt điện cực 2 buồng: Một điện cực đặt vào thất phải có 1 vòng cuộn dây dẫn, một điện 

cực đặt vào nhĩ phải. Khâu cố định dân dẫn tại chỗ mở ở bề mặt tim. Cuộn 1,5 vòng trong 

khoang màng tim với trẻ em.   

- Test điện cực 

- Nối điện cực với máy tạo nhịp. 

- Siêu âm thực quản đánh giá vị trí điện cực trong tim nếu là máy hai buồng. 

- Sát trùng, đóng ổ máy hai lớp cân cơ và da. 

- Dần lưu khoang màng tim, sau xương ức, cầm máu, đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 120 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 
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tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Nhiễm trùng ổ máy : kháng sinh liều cao, mổ đặt lại máy. 

- Tuột điện cực, điện cực khong dẫn : kiểm tra lại điện cực bằng hệ thống máy test, nếu 

không được phải mổ đặt lại điện cực 
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03.3121. PHẪU THUẬT BAND ĐỘNG MẠCH PHỔI TẠM THỜI TRONG ĐIỀU TRỊ 

CÁC TRƯỜNG HỢP TĂNG LƯỢNG MÁU LÊN PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là một phương pháp tạm thời trong phẫu thuật tim 

bẩm sinh như một bước trong điều trị tim bẩm sinh có tăng áp lực động mạch phổi nặng. 

Phương pháp này được dùng trước đây trong giai đoạn bắt đầu điều trị tim bẩm sinh ở trẻ 

sơ sinh với bệnh tim có shunt trái - phải và tăng lưu lượng máu lên động mạch phổi. Trong 

vài chục năm gần đây, do những hiểu biết về sinh lý bệnh, những tiến bộ trong phẫu thuật 

và hồi sức, phẫu thuật sửa toàn bộ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh được thực 

hiện ngay thì đầu vì vậy tỉ lệ phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi giảm xuống đáng kể. 

- Mục đích chính của phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là làm giảm lượng máu lên phổi 

nhằm bảo vệ hệ động mạch phổi không bị quá dưỡng và tránh tăng áp lực động mạch phổi 

cố định. Một vai trò rất quan trọng của phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là làm cho thất 

trái thích nghi ở Người bệnh đảo gốc động mạch chuẩn bị chi phẫu thuật sửa toàn bộ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Nhóm người bệnh với bệnh tim có shunt trái - phải và tăng lưu lượng máu lên động mạch 

phổi như là một bước trước phẫu thuật sửa toàn bộ. 

- Một hoặc nhiều thông liên thất và hẹp eo động mạch chủ hoặc teo quai động mạch chủ. 

- Tim một thất hoặc teo van ba lá và tăng lưu lượng động mạch phổi ở trẻ sơ sinh. 

- Kênh nhĩ thất với thiểu năng thất trái và nguy cơ cao khi sửa toàn bộ với hai thất. 

- Các bệnh tim bẩm sinh cần dùng homograft như đảo gốc động mạch có hẹp dưới van phổi 

cần phẫu thuật kiểu Rastelli - Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi cho phép trẻ lớn và chọn 

được kích cỡ homograft phù hợp nhằm kéo dài thời gian phẫu thuật lại. 

- Bệnh lý thân chung động mạch 

- Cửa sổ phế - chủ 

Nhóm người bệnh đảo gốc động mạch chuẩn bị chi phẫu thuật sửa toàn bộ nhằm chuẩn 

bị cho cho thất trái thích nghi. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ lớn hơn 1 tháng tuổi. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ đã phẫu thuật kiểu Mustard hoặc Senning có suy thất phải. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ có thất trái nhỏ chuẩn bị cho sửa toàn bộ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có hẹp đường ra thất trái hoặc có nguy cơ bị hẹp đường ra thất trái (như hai đường ra từ 

thất trái, teo van ba lá và đảo gốc động mạch..) bởi hẹp hai đường ra sẽ thúc đẩy nhanh 

quá trình quá dưỡng cơ tim và thiếu máu cơ tim. 

- Còn ống động mạch. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 
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- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  
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- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc xương ức   

- Mở màng tim, khâu treo màng tim. 

- Phẫu tích tách động mạch chủ và động mạch phổi. 

- Dùng móc luồn sợi chỉ peclon hoặc dải vải vòng quanh gốc động mạch phổi. 

- Làm đường đo áp lực thất phải và áp lực động mạch phổi trước thắt hẹp, đo bão hòa oxy 

trước thắt hẹp. 

- Thắt hẹp động mạch phổi bằng sợi chỉ hoặc dải vải vừa luồn- độ dài của vòng chỉ thắt hẹp 

ĐMP tính theo công thức Toronto 1 hoặc 2. 

- Đo áp lực thất phải và áp lực ĐMP sau thắt hẹp, đo bão hòa oxy sau thắt hẹp. 

- Cầm máu, dẫn lưu (màng tim, sau xương ức). 

- Đặt điện cực tim và đóng vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3122. PHẪU THUẬT THAY VAN TIM DO BỆNH LÝ VAN TIM BẨM SINH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý Ebstein là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, chiếm khoảng dưới 1% bệnh tim bẩm sinh. 

Bệnh được phát hiện ở các lứa tuổi khác nhau từ sơ sinh đến trưởng thành qua các triệu 

chứng tím hoặc suy tim. Tổn thương cơ bản gồm: buồng nhĩ hóa thất phải lớn, buồng thất 

phải chức năng còn lại nhỏ, thành thất phải mỏng giảm chức năng co bóp, van ba lá kém 

biệt hóa ở các mức độ khác nhau, lá sau và lá vách bám thấp, hở van ba lá.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 

tuyệt đối khi có tím, suy tim nặng và rối loạn nhịp. 

- Chỉ định kỹ thuật thay van ba lá sinh học trong trường hợp:  

 Type D theo phân loại Carpentier, buồng thất phải chức năng còn đủ.  

 Sửa van ba lá thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Thất phải thiểu sản nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn: Đánh giá lại cấu trúc, chức năng van ba lá, khẳng định 

không có khả năng bảo tồn. 

- Cắt bỏ van ba lá. Khâu thu nhỏ buồng nhĩ hóa theo chiều dọc nếu buồng này lớn. Chọn cỡ 

van sinh học theo bộ đo. Khâu van bằng chỉ dệt 2.0 mũi chữ U có miếng đệm, các mũi chỉ 

ở mức vòng van thực phía vách liên thất khâu cao hơn 0,5-1cm để tránh nút nhĩ thất và bó 

Hiss, lỗ xoang vành đổ xuống thất phải.   

- Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Làm cầu Cavopulmonary trong trường hợp có chỉ định.  
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- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở cạnh van ba lá nặng hoặc bung van : phẫu thuật khâu lại van 

- Suy thất phải nặng : phẫu thuật làm thêm cầu cavopulmonary. 
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03.3123. PHẪU THUẬT ĐÓNG ĐƯỜNG RÒ TRONG BỆNH LÝ ĐƯỜNG HẦM 

ĐỘNG MẠCH CHỦ-THẤT TRÁI  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đường hầm động mạch chủ - thất trái (ALVT) được xem là một bệnh tim bẩm sinh hiếm 

gặp, do có sự kết nối bất thường giữa ĐMC và TT, sự kết nối này bắt ngang qua van ĐMC. 

Đa số trường hợp dẫn đến hở van ĐMC nặng, nhanh chóng dẫn đến suy tim và tử vong. Về 

cấu trúc giải phẫu học, là 1 ống nối giữa ĐMC và TT. Lỗ phía ĐMC ở xa chỗ nối bulbo-

aortique, tách ra khỏi xoang valsalva bởi 1 gờ nổi lên, trong khi đó lỗ phía thất nằm giữa lá 

vành phải và trái. Đường hầm ĐMC-TT tạo ra 1 đường nối thứ 2 bất thường giữa thất trái – 

ĐMC, tuy nhiên nó không đi xuyên vào vách cơ , điều này có ý nghĩa trong tiếp cận phẫu 

thuật những bệnh nhân này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh biến chứng hở van động mạch chủ nặng và suy tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong trường 

hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang tĩnh mạch 

vành. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí lỗ thông của đường hầm,vị trí các lỗ xoang 

vành, hình dạng và chức năng van động mạch chủ. 

- Vá  lỗ thông của đường hầm bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung 
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bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, các thông 

số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 năm 

nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Đường hầm tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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03.3124. PHẪU THUẬT BỆNH LÝ ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM  

BẰNG MỔ MỞ 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Trong thời kỳ bào thai, ống động mạch (ÔĐM) dẫn phần lớn lưu lượng tim phải từ ĐM phổi 

sang ĐM chủ. Khi trẻ sinh ra, bình thường ÔĐM đóng lại. Nếu ống không đóng lại sau khi 

sinh sẽ gây ra sự lưu thông bất thường của dòng máu qua ÔĐM từ ĐM chủ sang ĐM phổi. 

Đó là bệnh CÔĐM.. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên sườn 

III. 

- Phẫu tích bộc lộ eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch. 

Đánh giá kích thước ống động mạch. 

- Nếu ống động mạch kích thước nhỏ có thể thắt ống bằng chỉ hoặc clip. Nếu ống động mạch 

có kích thước lớn cần cắt ống: clamp 2 đầu ống động mạch sát động mạch chủ và động mạch 

phổi, cắt ống động mạch, khâu đóng 2 đầu động mạch chủ và động mạch phổi bằng chỉ 

Prolene. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI.THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 
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VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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03.3127. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VÒNG THẮT  

ĐỘNG MẠCH VÀ KÌM ĐỘNG MẠCH BẰNG MỔ MỞ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- VASCULARRING ( bất thường vòng mạch) là một hình thái bất thường của ĐMC , động 

mạch lớn mang máu từ tim tới phần còn lại của cơ thể. 

- Đây là thể bệnh rất hiếm, chiếm ít hơn 1% của tất cả các vấn đề về tim bẩm sinh 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt đối  với trẻ có biểu hiện triệu chứng: khó thở, suy hô 

hấp, thở khò khè, khó ăn, khó nuốt, trào ngược... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

-  Mở ngực theo đường trước bên hoặc có thể qua đường giữa. 

- Phẫu tích bộc lộ hệ ĐMC và các thành phần liên quan. 

- Tiến hành tháo gỡ vòng động mạch, clamp 2 đầu, cắt vòng, tháo gỡ, giải phóng các cấu trúc 

bị chèn ép. 

- Khâu phục hồi hệ ĐM 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng phổi hoặc khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp 

giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 
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- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có.  
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03.3129. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TIM BẨM SINH 

I. ĐỊNH NGHĨA 

- Sự kết hợp giữa phẫu thuật và thông tim trong cùng một lần can thiệp phẫu thuật để mang 

lại hiệu quả tối ưu nhất cho điều trị các thương tổn khó trong tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thông liên thất cơ bè nhỏ, vị trí ở vùng khó kín đóng theo phương pháp thông thường(vd: 

vùng mỏm tim) 

- Nong và đặt stent cho các nhánh xa của hệ động mạch phổi trong điều trị phẫu thuật tứ 

chứng Fallot, bệnh không có lỗ van động mạch phổi và vách liên thất nguyên vẹn… 

- Đặt stent ống động mạch,Rashkind và banding hai nhánh động mạch phổi trong hội chứng 

thiểu sản tim trái. 

- Đặt van sinh học thay thế van động mạch phổi qua thất phải trong phẫu thuật tứ chứng Fallot 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không đủ phương tiện thực hiện 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Bác sỹ gây mê, phẫu thuật viên, bác sỹ nội khoa can thiệp, bác sỹ siêu âm tim qua thực quản, 

bác sỹ chạy máy tim phổi, các kỹ thuật viên và các điều dưỡng dụng cụ. 

2. Phương tiện: 

- Phòng mổ với đầy đủ phương tiện, dụng cụ trang thiết bị mổ tim. Máy tim phổi nhân tạo, 

máy gây mê và hệ thống monitors. 

- Máy DSA chụp thông tim can thiệp. 

- Máy siêu âm qua thực quản 

3. Người bệnh:các bệnh tim bẩm sinh phức tạp 

4. Hồ sơ bệnh án: đầy đủ như một trường hợp mổ tim hở 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Mở ngực đường giữa, chẻ xương ức và mở màng ngoài tim. 

- Bộc lộ tim ở vùng cần đưa catheter và devices  

- Thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo nếu cần 

- Dưới sự hướng dẫn của DSA, tiến hành đưa dụng cụ đóng thông liên thất, stent hoặc van 

nhân tạo theo chỉ định cho từng loại can thiệp. 

VI. THEO DÕI: theo dõi hậu phẫu như một trường hợp mổ tim hở phức tạp 

VII. TAI BIẾN 

- Tổn thương van ba/hai lá 

- Thủng tim 

- Chèn ép tim 
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- Dụng cụ đóng thông liên thất, stent hoặc van nhân tạo bị lạc chỗ 

- Blốc nhĩ thất  
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03.3131. PHẪU THUẬT CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chuyển vị động mạch hay còn gọi chuyển gốc động mạch hoàn toàn là bệnh lý tim bẩm sinh 

có tím với đặc điểm bất tương thích giữa tâm thất và các đại động mạch (động mạch chủ 

xuất phát từ thất phải, động mạch phổi xuất phát từ thất trái) và có sự tương thích giữa tâm 

nhĩ với tâm thất.  

- Bệnh chuyển gốc động mạch chiếm khoảng 5-7% các bệnh lý tim bẩm sinh, tương ứng với 

20-30 trẻ trong 100.000 trẻ sinh ra. Tỉ lệ nam:nữ dao động từ 1,5-3,2:1. 

- Phẫu thuật chuyển gốc động mạch là phẫu thuật chuyển lại vị trí của các đại động mạch, bao 

gồm tạo hình lại động mạch chủ, chuyển lại động mạch vành và tạo hình lại động mạch 

phổi. Phẫu thuật được Jatene thực hiện thành công đầu tiên năm 1975 trên bệnh nhân trẻ 

nhỏ mắc chuyển gốc động mạch không hẹp động mạch phổi và thông liên thất. Hiện nay, 

phẫu thuật chuyển gốc động mạch là sự lựa chọn đầu tiên trong điều trị bệnh chuyển gốc 

động mạch không hẹp động mạch phổi với tỉ lệ sống sau 15 năm là 90%) 

II. CHỈ ĐỊNH 

-  Mổ sớm ngay khi có chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt. Tối đa là 2 tuần đầu sau sinh 

(đối với thể CGĐM kèm TLT). 

a. Chuyển gốc động mạch lành vách liên thất 

b. Chuyển gốc động mạch có thông liên thất 

- Chuyển gốc động mạch kèm theo thông liên thất và hẹp eo ĐMC 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 
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- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, những rủi 

ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì. Gia đình người bệnh 

ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

-  Gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả 

năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, 

do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

Bước1: Mở ngực đường giữa xương ức, lấy màng tim, đánh giá thương tổn giải phẫu, 

phẫu tích. 

- Lấy màng tim: sau khi mở ngực đường giữa xương ức, màng tim được làm sạch và lấy để 

chuẩn bị dùng cho tạo hình lại ĐMP mới 

- Đánh giá thương tổn giải phẫu khi tim được bộc lộ ra: tương quan và kích thước của đại 

động mạch, giải phẫu của ĐMV cần đánh giá một cách tổng quan và chi tiết nhằm đề ra 

chiến lược cho phẫu thuật CGĐM tiếp theo. 

- Phẫu tích: phẫu tích cẩn thận các động mạch lớn một cách thường quy trước khi chuẩn bị 

thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, ĐMP được phẫu tích và giải phóng tự do tối đa cả thân và 

hai nhánh cho đến tận chỗ chia nhánh vào rốn phổi, ĐMP giải phóng tốt sẽ tránh được tình 

trạng căng, chảy máu và hẹp trên van ĐMP mới sau khi đưa ĐMP ra phía trước ĐMC. 

Bước 2: Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch, thiết lập máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch: tiến hành lắp ống ĐMC, trong CGĐM ống ĐMC 

thường được đặt tại vị trí sát với nguyên ủy của động mạch thân cánh tay đầu nhằm có 
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được chiều dài tối đa của ĐMC lên để chuẩn bị cho việc tái tạo lại ĐMC mới và thực hiện 

thủ thuật Lecompte, sau đó tiến hành đặt hai ống tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới. 

- Thiết lập máy tim phổi nhân tạo với máu mồi chuẩn, màng trao đổi ô xy và tưới máu 

không mạch đập. Lưu lượng được tính 2,5-3 lít/m2. 

- Bệnh nhân có thể được chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể theo phương pháp hạ nhiệt 

độ sâu và ngừng tuần hoàn hoặc phương pháp hạ nhiệt độ mức độ trung bình  kèm chạy 

máy với lưu lượng thấp. 

- Ống động mạch được thắt và cắt rời. 

Bước3: Ngừng tim, bảo vệ cơ tim bằng dung dịch liệt tim, trong trường hợp cặp ĐMC 

kéo dài, có thể dùng lại tiếp một liều dung dịch liệt tim qua catheter bơm trực tiếp vào lỗ 

ĐMV. Nước muối sinh lý lạnh vô trùng được tưới trực tiếp vào tim trong quá trình làm 

liệt tim, nhằm bảo vệ cơ tim tốt hơn. 

Bước 4: Tạo hình lại ĐMC và chuyển ĐMV. 

- Tạo hình lại ĐMC: sau khi cặp ĐMC và dùng xong dung dịch liệt tim, ĐMC được cắt ngang 

phía trên mép van ĐMC 5 mm, ĐMP cắt ngang tại vị trí sát với chạc ba ĐMP, giải phóng 

tối đa hai nhánh của ĐMP. Đa số các tác giả trên thế giới áp dụng thủ thuật Lecompte để 

chuyển chạc ba ĐMP ra phía trước ĐMC lên. Tiến hành tạo hình lại ĐMC mới bằng miệng 

nối giữa đầu gần của ĐMP cũ và đầu xa của ĐMC cũ, nếu ĐMP cũ giãn nhiều thì đầu gần 

của ĐMP cũ được làm nhỏ bớt sao cho tương đương với kích thước của đầu xa ĐMC cũ 

trước khi ĐMC mới được tạo hình lại. Trong trường hợp có kèm theo thiểu sản quai ĐMC 

và hẹp eo ĐMC, phẫu thuật CGĐM và tạo hình quai ĐMC có thể được tiến hành với kỹ 

thuật tưới máu não chọn lọc hoặc ngừng tuần hoàn hạ nhiệt độ sâu. Đoạn hẹp eo ĐMC được 

cắt bỏ, miệng nối giữa ĐMC xuống với mặt dưới của quai ĐMC được tiến hành theo kỹ 

thuật cắt nối tận tận hoặc tận bên. 

- Chuyển động mạch vành: ĐMV được cắt rời ra từ xoang Valsalva của ĐMC cũ với cúc áo 

rộng rãi, được giải phóng khỏi thượng tâm mạc giúp ĐMV có thể di động dễ dàng tránh quá 

căng và xoắn rồi được trồng lại vào ĐMC mới ở vị trí thích hợp theo các phương pháp khác 

nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

Bước 5: Tạo hình lại ĐMP: tạo hình lại toàn bộ ĐMP mới bằng cách thiết lập sự liên tục 

giữa thất phải và ĐMP, tránh gây hẹp trên van ĐMP bằng cách mở rộng miếng vá màng 

tim ở vị trí xoang Valsalva của ĐMC cũ sau khi ĐMV đã được phẫu tích lấy ra, ngăn 

ngừa sự xoắn và căng ĐMP bằng cách giải phóng tối đa hai nhánh của ĐMP đến tận rốn 

phổi. Có bốn kỹ thuật chính trên thế giới được giới thiệu và áp dụng bao gồm:  

- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt. 

- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt cải tiến 

- Tạo hình ĐMP trực tiếp 

- Tạo hình ĐMP bằng một miếng vá màng tim kiểu đũng quần. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 
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- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và ngừng máy nếu huyết động tốt. Đặt 

hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà heparin 

bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

- Mở xương ức, đặt thẩm phân phúc mạc nếu tiên lượng không tốt về huyết động khi khép 

ngực. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 300 - 350 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3132. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH BA BUỒNG NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tim ba buồng nhĩ là một dạng tim bẩm sinh hiếm gặp chiếm từ 0,1- 0,4% toàn bộ bệnh 

tim bẩm sinh, được hình thành từ sự tương hợp không hòan chỉnh giữa tĩnh mạch phổi 

chung vào nhĩ trái trong quá trình phát triển thai , dẫn tới nhiều dạng thông nối giữa TM 

phổi chung và nhĩ T(dạng màng, dạng thắt giữa như đồng hồ cát, dạng ống). Trong đó dạng 

màng thường gặp nhất, biểu hiện bởi màng sợi cơ chia nhĩ T thành 2 buồng : buồng nhĩ gần 

(nhĩ phụ) nhận máu từ các tĩnh mạch phổi , buồng nhĩ xa (nhĩ thật sự) chứa tiểu nhĩ T, lỗ bầu 

dục, van 2 lá, giữa 2 buồng có thể là 1 hay nhiều lỗ thông, nhưng cũng có thể không có lỗ 

thông nào . Kích thước của lỗ thông phản ảnh mức độ tắc nghẽn . Thường có những tổn 

thương bẩm sinh đi kèm như thông liên nhĩ, hoặc trở về bất thường của tĩnh mạch phổi làm 

cho biểu hiện bệnh dưới một dạng khác. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh lý tim ba buồng nhĩ và các tổn thương bẩm sinh đi 

kèm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, chủ 

dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí các buồng nhĩ trái, lỗ thông liên nhĩ, lỗ tĩnh 

mạch phổi, van hai lá... 

- Loại bỏ tắc nghẽn trong nhĩ trái: cắt bỏ màng ngăn nhĩ trái, mở rộng nhĩ trái nếu có hẹp 

thông nối giữa 2 buồng nhĩ trái… để tạo nên 1 buồng nhĩ trái chung.   

- Vá lỗ thông liên nhĩ nếu có bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 
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5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau 

phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 

năm nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3133. PHẪU THUẬT CẮT MÀNG TIM RỘNG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật cắt màng tim rộng dùng để điều trị viêm màng ngoài tim co thắt 

- Viêm màng ngoài tim co thắt là sự xơ dày hoặc vôi hóa màng ngoài tim, ngăn cản hoạt 

động co bóp của tim nhất là cản trở máu về trong thì tâm trương. 

- Viêm màng ngoài tim co thắt còn có tên gọi khác là viêm dính màng tim, hội chứng Pick.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi đã chẩn đoán xác định, chỉ có phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ màng 

ngoài tim tối đa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Suy tim, suy gan nặng 

- Tình trạng nhiễm khuẩn nặng. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên và 1 y tá 

chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

2. Phương tiện 

a. Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,…  

b. Phương tiện gây mê:  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim mạch lồng ngực, monitor theo dõi huyết động, 

bộ đặt nội khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây 

mê (an thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ các 

bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước mổ 

(Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, công 

thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter động mạch chi trên, catheter TM trung ương. Đặt tư 
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thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 2 

đùi. Trải toan vô khuẩn.  

 Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Xác định vị trí hai thần kinh hoành. 

- Mở màng tim bằng 2 kẹp nâng mép màng tim và kéo cắt. 

- Cắt bỏ màng tim: có thể cắt bỏ toàn bộ màng ngoài tim. Tránh làm tổn thương cơ tim cũng 

như hệ thống mạch vành. 

- Các vùng màng tim bắt buộc phải được cắt bỏ: Thất trái, thất phải, mỏm tim, mặt hoành 

của thất phải, tâm nhĩ, tĩnh mạch chủ trên và dưới 

- Chỉ cắt bỏ màng tim khi đã bóc tách xong. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 giờ 

đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu chỉnh 

đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 
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03.3135. PHẪU THUẬT KHÂU VẾT THƯƠNG TIM, DO ĐÂM  

HAY DO MẢNH ĐẠN ĐẠI CƯƠNG 

- Vết thương tim được định nghĩa khi có tổn thương các cấu trúc giải phẫu của tim bao gồm: 

rách màng ngoài tim đơn thuần, rách cơ tim, xuyên thủng buồng tim với các cấu trúc bên 

trong (van tim, dây chằng, cột cơ) hay gốc các động mạch lớn đi ra từ tim. 

- Vết thương tim  là tối cấp cứu, ưu tiên số 1 trong chẩn đoán, vận chuyển và xử lí. 

I. CHỈ ĐỊNH: Đây là một tối cấp cứu cần phải điều trị ngay. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định tuyệt đối 

III. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kĩ thuật 

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm nghiêng 30 – 450 sang bên đối diện khi có mở ngực 

trước - bên. Hoặc nằm ngửa khi mở dọc xương ức. 

- Đường mổ: Việc chọn đường mổ tùy thuộc vào vị trí VT (bên phải hay bên trái), thói quen 

và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Có 3 đường mổ thường được áp dụng trong xử lý VT 

tim là: 

+ Đường mở ngực trái trước bên khoang liên sườn V:. xử trí các vết thương mặt trước 

hoặc mặt bên trái của tim, có thể xử lý vết thương phổi, kiểm soát được tim trong quá 
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trình mổ (bóp tim hỗ trợ …). Nhược điểm: khó xử trí VT tim khi có thương tổn lệch 

sang phải nhiều, không triển khai được tuần hoàn ngoài cơ thể khi cần thiết.  

+ Đường mở ngực phải trước bên khoang liên sườn V: ít được áp dụng hơn vì tỷ lệ gặp 

VT bên phải ít, hơn nữa thương tổn thường nằm ở nhĩ phải hoặc xuyên hai nhĩ, TM 

chủ…nên rất nặng và nguy cơ tử vong cao sau khi bị thương. Hạn chế: không kiểm 

soát được tim trong quá trình mổ, khó xử trí thương tổn vào thất phải. 

+ Đường mở dọc xương ức: Nhiều tác giả chủ trương dùng đường mở dọc xương ức 

trong xử trí VT tim. Ưu điểm: phẫu trường rộng rãi cho phép xử lý mọi thương tổn ở 

mặt trước và bên của tim, thuận tiện khi phải triển khai tuần hoàn ngoài cơ thể. Hạn 

chế: khó xử lý thương tổn xuyên ra mặt sau tim, thương tổn nhu mô phổi và VT ở thành 

ngực sau, nguy cơ nhiễm trùng xương ức sau mổ.  

+ Đường mở ngang xương ức: Có nhiều hạn chế, không nên chỉ định từ đầu trong xử trí 

VT tim. Chỉ áp dụng khi đường mở ngực trước  bên không đủ rộng để xử trí VT tim 

phức tạp như vết thương xuyên, nhiều vết thương khác nhau, hoặc cần triển khai tuần 

hoàn ngoài cơ thể.  

- Xử lý tổn thương tim: 

+ Sau khi mở ngực, mở dọc màng tim song song với TK hoành, có thể mở ngang màng 

tim ra phía trước khi cần thiết (đường rạch màng tim hình chữ T).  

+ Hút sạch máu trong khoang màng ngoài tim và dùng ngón tay trỏ bịt tạm thời nơi chảy 

máu nếu VT còn đang chảy.  

+ Đối với những VT cơ tim đơn thuần: Dùng chỉ không tiêu, sợi đơn 3 – 4/0 để khâu VT. 

Có thể khâu mũi rời hoặc khâu mũi chữ U có mảnh đệm bằng màng tim hoặc mảnh 

Teflon để đảm bảo cho mũi khâu được chắc, không xé rách cơ tim, tránh nguy cơ làm 

tổn thương cơ tim nặng lên.  

+ Vết thương tim sát ĐMV: Để tránh khâu - buộc vào ĐMV, dùng mũi khâu mũi chữ U, 

luồn kim phía dưới ĐMV sang bên đối diện rồi ngược lại. 

+ Vết thương ĐMV: VT tim có tổn thương ở thân hoặc nhánh lớn của ĐMV sẽ gây nên 

thiếu máu và hoại tử cơ tim. Cần sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể để khâu VT tim và 

phục hồi tưới máu cơ tim bằng bắc cầu chủ - vành. Nếu tổn thương ĐMV ở nhánh nhỏ, 

đầu ngoại vi, không gây thiếu máu cơ tim, thì có thể khâu hoặc thắt lại được. 

+ Vết thương mặt sau tim: VT mặt sau - bên thất trái rất khó khâu. Cần mở rộng ngực 

sang bên trái để bộc lộ phẫu trường thật tốt. Chú ý biến chứng xoắn TM chủ gây ngừng 

tim do nâng mỏm tim lên quá cao và lâu để khâu VT. 

+ Vết thương vách liên thất, van tim: Thường không xử lý cùng một lúc với khâu VT tim 

trong cấp cứu nếu không có những rối loạn huyết động nặng. Sau này, khi đánh giá lại 

thấy thương tổn nặng ảnh hưởng đến chức năng tim thì sẽ mổ sửa chữa với tuần hoàn 

ngoài cơ thể.  
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V. THEO DÕI 

- Săn sóc thường qui sau mổ lồng ngực: 

+ Chăm sóc và rút dẫn lưu.  

+ Lý liệu pháp hô hấp tránh xẹp phổi. 

+ Kháng sinh, phòng uốn ván, giảm đau.  

+ Thay băng và chăm sóc VT.  

- Thuốc chống đông có thể dùng cho một số trường hợp có nguy cơ hình thành huyết khối 

trong tim. 

- Điều trị suy tim và các rối loạn khác: Trong những trường hợp có thương tổn nặng ở vách 

tim hoặc van tim, sau mổ có thể xuất hiện suy tim cấp. Cần điều trị tích cực bằng các thuốc 

trợ tim và làm chẩn đoán xác định thương tổn. Có thể phải can thiệp phẫu thuật sớm nếu 

thương tổn quá nặng (hở van nặng, lỗ thông rộng). Một vài rối loạn khác có thể xảy ra ở 

một số ít trường hợp như thiếu máu não, suy thận … do tình trạng quá nặng trước  và trong 

mổ. Kết hợp điều trị giữa các chuyên khoa là cần thiết trong những trường hợp đó.  

VI. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Biến chứng sớm 

- Chảy máu sau mổ: Chảy máu sau mổ VT tim ít gặp, nguồn chảy máu có thể từ VT thành 

ngực hoặc tại nơi khâu VT tim. Một số trường hợp với nhiều VT tim phức tạp có thể chảy 

máu từ thương tổn bỏ sót. Khi có biểu hiện chảy máu (mạch nhanh, huyết áp tụt, dẫn lưu 

màng ngoài tim ra trên 200ml/1h trong vòng 2-3 giờ), đặc biệt kèm theo dấu hiệu chèn ép 

tim thì cần phải mổ lại sớm.  

- Tràn dịch màng tim và viêm màng tim: Thông thường sau mổ VT tim, có ít dịch màng 

tim và không gây chèn ép tim. Một số trường hợp có biểu hiện của hội chứng màng ngoài 

tim sau mổ: sốt, đau ngực, tràn dịch màng ngoài tim, tiếng cọ màng tim và bất thường trên 

điện tim gợi ý tình trạng viêm màng ngoài tim. Siêu âm có thể phát hiện có dịch màng 

ngoài tim. Điều trị bằng corticoid phối hợp với kháng sinh. Tràn dịch số lượng nhiều, có 

biểu hiện chèn ép tim (>200ml) thường được dẫn lưu màng ngoài tim theo ñường dưới 

mũi ức, hút liên tục trong 24 – 48h. 

- Viêm mủ màng tim, viêm màng ngoài tim co thắt có thể gặp nếu không được phát hiện 

và xử lý kịp thời. Sốt kéo dài sau mổ, siêu âm có dịch màng tim là những biểu hiện hay 

gặp. Điều trị nội khoa là ưu tiên ban đầu. Can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định (mủ màng 

tim, co thắt màng tim). 

- Xẹp phổi – viêm phổi: Chủ yếu do lý liệu pháp hô hấp và chăm sóc dẫn lưu màng phổi 

sau mổ chưa tốt. Các biện pháp điều trị chính là: tăng cường lý liệu pháp, soi hút phế quản, 

khí dung, kháng sinh toàn thân. Hầu như không có chỉ định mở lại ngực trong trường hợp 

này.  

- Nhiễm trùng vết mổ: VT tim được xử trí theo đường mở ngực ít gặp biến chứng nhiễm 

trùng thành ngực và nếu có thì thường nhẹ, hiếm khi để lại hậu quả nặng nề hoặc tử vong. 
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Ngược lại, đường mở dọc xương ức xử trí VT tim - nếu có nhiễm trùng sau mổ, viêm 

xương ức, viêm sụn sườn ức… thì lại là những biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong. 

- Huyết khối: Với những tổn thương xuyên vào buồng tim sẽ gây tổn thương nội tâm mạc. 

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nên huyết khối trong tim. Huyết khối có nguy cơ 

bong ra, gây thuyên tắc tại nhiều vị trí khác nhau như phổi, não, thận, ĐM chi... Biểu hiện 

lâm sàng tùy thuộc vào vị trí bị tắc.  

2. Biến chứng muộn: Những lỗ thông giữa các buồng tim, rách van, dị vật và túi phồng tâm 

thất. 
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03.3136. PHẪU THUẬT VỠ TIM DO CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chấn thương tim là một dạng tổn thương hiếm gặp trong chấn thương ngực. Tổn thương 

có thể đi từ rất nhẹ là tụ máu màng tim, rồi đụng giập cơ tim, đến rách vỡ các buồng tim, 

các cấu trúc trong tim, và nặng nhất là đứt rời cuống tim. 

- Đa số ở thể nhẹ (tụ máu, đụng giập cơ tim) – khó phát hiện do không có biểu hiện lâm 

sàng nặng và đặc trưng; còn một số thể nặng (vỡ tim thực sự) thì hầu hết đều tử vong sau 

khi bị thương; chỉ có loại thương tổn vỡ nhỏ ở 1 buồng tim gây chèn ép tim cấp tính mới 

còn có thể sống và đến bệnh viện. 

II. CHỈ ĐỊNH: Đây là một tối cấp cứu cần phải điều trị ngay. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định tuyệt đối 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- + Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- + Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

 Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kĩ thuật 

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm nghiêng 30 – 450 sang bên đối diện khi có mở ngực 

trước - bên. Hoặc nằm ngửa khi mở dọc xương ức. 
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- Đường mổ: Việc chọn đường mổ tùy thuộc vào vị trí VT (bên phải hay bên trái), thói quen 

và kinh nghiệm của phẫu thuật viên, nên lựa chọn đường mở dọc giữa xương ức, cho phép 

điều trị tốt mọi dạng thương tổn 

- Xử lý tổn thương tim: 

+ Dẫn lưu màng phổi trước gây mê nội khí quản nếu có tràn máu-tràn khí khoang 

màng phổi 

+ Chuẩn bị hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và mọi phương tiện cầm máu (kim chỉ, 

kẹp mạch máu...) trước khi mở màng tim, phòng mất máu cấp. 

+ Sau khi mở ngực, mở dọc màng tim song song với TK hoành, có thể mở ngang 

màng tim ra phía trước khi cần thiết (đường rạch màng tim hình chữ T).  

+ Hút sạch máu trong khoang màng ngoài tim, thăm dò tổn thương và dùng ngón tay 

trỏ bịt tạm thời nơi chảy máu nếu đang chảy.  

+ Nếu thương tổn đơn giản thì xử lý tiếp như vết thương tim. Nếu vỡ tim ở các mỏm 

tiểu nhĩ thì có thể buộc tiểu nhĩ cầm máu. 

+ Nếu thương tổn phức tạp, thì cầm máu tạm thời và lắp đặt tuần hoàn ngoài cơ thể 

để thăm dò kỹ và xử lý tổn thương  

+ Rửa sạch khoang màng tim. Dẫn lưu và đóng ngực xương ức. 

VI. THEO DÕI 

- Săn sóc thường qui sau mổ lồng ngực: 

+ Chăm sóc và rút dẫn lưu.  

+ Lý liệu pháp hô hấp tránh xẹp phổi. 

+ Kháng sinh, phòng uốn ván, giảm đau.  

+ Thay băng và chăm sóc VT.  

- Thuốc chống đông có thể dùng cho một số trường hợp có nguy cơ hình thành huyết khối 

trong tim. 

- Điều trị suy tim và các rối loạn khác: Trong những trường hợp có thương tổn nặng ở vách 

tim hoặc van tim, sau mổ có thể xuất hiện suy tim cấp. Cần điều trị tích cực bằng các thuốc 

trợ tim và làm chẩn đoán xác định thương tổn. Có thể phải can thiệp phẫu thuật sớm nếu 

thương tổn quá nặng (hở van nặng, lỗ thông rộng). Một vài rối loạn khác có thể xảy ra ở 

một số ít trường hợp như thiếu máu não, suy thận … do tình trạng quá nặng trước  và trong 

mổ. Kết hợp điều trị giữa các chuyên khoa là cần thiết trong những trường hợp đó.  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Biến chứng sớm 

- Chảy máu sau mổ: Chảy máu sau mổ VT tim ít gặp, nguồn chảy máu có thể từ VT thành 

ngực hoặc tại nơi khâu VT tim. Một số trường hợp với nhiều VT tim phức tạp có thể chảy 

máu từ thương tổn bỏ sót. Khi có biểu hiện chảy máu (mạch nhanh, huyết áp tụt, dẫn lưu 

màng ngoài tim ra trên 200ml/1h trong vòng 2-3 giờ), đặc biệt kèm theo dấu hiệu chèn ép 

tim thì cần phải mổ lại sớm.  
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- Tràn dịch màng tim và viêm màng tim: Thông thường sau mổ VT tim, có ít dịch màng 

tim và không gây chèn ép tim. Một số trường hợp có biểu hiện của hội chứng màng ngoài 

tim sau mổ: sốt, đau ngực, tràn dịch màng ngoài tim, tiếng cọ màng tim và bất thường trên 

điện tim gợi ý tình trạng viêm màng ngoài tim. Siêu âm có thể phát hiện có dịch màng 

ngoài tim. Điều trị bằng corticoid phối hợp với kháng sinh. Tràn dịch số lượng nhiều, có 

biểu hiện chèn ép tim (>200ml) thường được dẫn lưu màng ngoài tim theo ñường dưới 

mũi ức, hút liên tục trong 24 – 48h. 

- Viêm mủ màng tim, viêm màng ngoài tim co thắt có thể gặp nếu không được phát hiện 

và xử lý kịp thời. Sốt kéo dài sau mổ, siêu âm có dịch màng tim là những biểu hiện hay 

gặp. Điều trị nội khoa là ưu tiên ban đầu. Can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định (mủ màng 

tim, co thắt màng tim). 

- Xẹp phổi – viêm phổi: Chủ yếu do lý liệu pháp hô hấp và chăm sóc dẫn lưu màng phổi 

sau mổ chưa tốt. Các biện pháp điều trị chính là: tăng cường lý liệu pháp, soi hút phế quản, 

khí dung, kháng sinh toàn thân. Hầu như không có chỉ định mở lại ngực trong trường hợp 

này.  

- Nhiễm trùng vết mổ: VT tim được xử trí theo đường mở ngực ít gặp biến chứng nhiễm 

trùng thành ngực và nếu có thì thường nhẹ, hiếm khi để lại hậu quả nặng nề hoặc tử vong. 

Ngược lại, đường mở dọc xương ức xử trí VT tim - nếu có nhiễm trùng sau mổ, viêm 

xương ức, viêm sụn sườn ức… thì lại là những biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong. 

- Huyết khối: Với những tổn thương xuyên vào buồng tim sẽ gây tổn thương nội tâm mạc. 

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nên huyết khối trong tim. Huyết khối có nguy cơ 

bong ra, gây thuyên tắc tại nhiều vị trí khác nhau như phổi, não, thận, ĐM chi... Biểu hiện 

lâm sàng tùy thuộc vào vị trí bị tắc.  

2. Biến chứng muộn: Những lỗ thông giữa các buồng tim, rách van, dị vật và túi phồng 

tâm thất. 
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03.3138. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KÊNH NHĨ THẤT BÁN PHẦN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông sàn nhĩ thất bán phần hay kênh nhĩ thất bán phần là bệnh tim bẩm sinh do sự phát 

triển bất thường của vách nhĩ thất, chiếm 1-2% tổng số các loại tim bẩm sinh. 

- Đặc điểm tổn thương bao gồm: Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, chẻ van nhĩ thất trái, van nhĩ 

thất phải gây hở van. 

- Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm tim. Thông tim trong trường hợp tăng áp lực động 

mạch phổi nặng phải đo áp lực động mạch phổi, sức cản và lưu lượng động mạch phổi.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thông sàn nhĩ thất là có chỉ định mổ, thường chọn thời điểm 2 – 4 tuổi để phẫu thuật. 

- Các trường hợp phải mổ sớm bao gồm: Suy tim không đáp ứng với điều trị nội tích cực, 

chậm tăng câm, hở vân nhĩ thất nặng, tâm nhĩ chung do khuyết toàn bộ vách liên nhĩ… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thông sàn nhĩ thất có tăng áp phổi cố định (Hội chứng Eisenmenger): Sức cản động mạch 

phổi PVR > 8 đơn vị Wood ngay cả với các nghiệm pháp giãn mạch phổi. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn: thông liên nhĩ, vị trí tĩnh mạch phổi, tổn thương của 

van nhĩ thất (chẻ lá van, thiếu mô van, sa van, giãn vòng van). 

- Sửa van nhĩ thất trái: Khâuchẻ van, khâu hẹp vòng van, đặt vòng van... 

- Vá thông liên nhĩ bằng miếng vá nhân tạo hay màng tim. 

- Sửa van nhĩ thất phải: Khâu chẻ van, mép van, vòng van... 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 
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áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở van nhĩ thất: phát hiện sau mổ bằng siêu âm. nếu mức độ hở nhẹ đến vừa; cơ thể dung 

nạp tốt có thể theo dõi định kỳ. Nếu mức độ hở nặng, huyết động không ổn định nên mổ 

lại sớm để sửa hoặc thay van lại. 

- Thông liên nhĩ còn tồn lưu: Thường dung nạp tốt, theo dõi định kỳ sau mổ. 
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03.3140. PHẪU THUẬT TIM CÓ DÙNG MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật tim bẩm sinh có dùng máy tim phổi nhân tạo được tiến hành trên những bệnh 

nhân có tổn thương tim cần can thiệp với tuần hoàn ngoài cơ thể. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các bệnh tim bẩm sinh thông thường 

- Các bất thường mạch vành bẩm sinh 

- Các bệnh bẩm sinh phức tạp… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các bệnh tim bẩm sinh quá chỉ định phẫu thuật. 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:  

- Kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 hoặc 2 phụ mổ, 1 y tá dụng cụ và 1 y tá chạy 

ngoài. 

- Kíp gây mê có 1 đến 2 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

- Kíp chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể ( CEC ): 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp động mạch chủ 

(ĐMC), dụng cụ chống rung trực tiếp.  

     Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ   thống dây, quả lọc 

). Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. 

- Hệ thống các ống (canule) để đặt vào động mạch (TM) và các tĩnh mạch chủ (TMC). 

     Phương tiện gây mê: 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội khí 

quản, bộ đặt catheter động mạch, catheter tĩnh mạch trung ương. Thuốc dùng trong gây 

mê, máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh: Chuẩn bị người bệnh và hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt 

sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt đầu dò siêu âm thực 

quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 
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+ Các bước kỹ thuật 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg, khâu bourse vào ĐMC lên và 2 TMC. Đặt các ống 

vào động mạch chủ và 2 TMC. Đặt kim vào gốc động mạch chủ và chuẩn bị hệ thống bơm 

dung dịch liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim. Trường hợp van ĐMC không hở hoặc hở nhẹ có thể 

bơm dung dịch liệt tim qua kim gốc ĐMC. Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân tử 

hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm lại mỗi 15 

phút. 

- Phẫu thuật được tiến hành tùy theo tổn thương: 

+ Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu có rung thất thì khử rung bằng 

dụng cụ chống rung trực tiếp. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

+ Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt.  

+ Rút các ống khỏi TMC và ĐMC. Trung hoà heparin. 

+ Kiểm tra các đường khâu. Cầm máu.Đặt các điện cực và ống dẫn lưu. Đóng màng 

tim. Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện giải, 

lượng nước tiếu... 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 giờ 

đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparine) ngay sau mổ hoặc vài giờ đầu sau mổ nếu không có chảy 

máu. Sau 48h thay thế và duy trì bằng thuốc kháng vitamin K đường uống (wafarin, 

acenocoumarol). 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu chỉnh 

đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc máy hỗ trợ tim phổi (ECMO-Extracorporeal Membrane 

Oxygenation)  khi có chỉ định. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  
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- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng 

sinh đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 
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03.3141. PHẪU THUẬT CHỮA TẠM THỜI TỨ CHỨNG FALLOT  

I. ĐẠI CƯƠNG: 

- Tứ chứng Fallot là bệnh tim phổ biến nhất trong các bệnh tim bẩm sinh có tím, chiếm tỷ 

lệ khoảng 5 - 10% các dị tật tim bẩm sinh nói chung. 

- Tổn thương giải phẫu bao gồm: 

+ Thông liên thất. 

+ Hẹp đường ra thất phải: Hẹp phễu, van động mạch phổi, thân hoặc nhánh động mạch 

phổi. 

+ Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất. 

+ Phì đại thất phải. 

- Tổn thương phối hợp: Thông liên nhĩ, thông liên thất cơ bè, quai động mạch chủ quay 

phải, bất thường động mạch vành (3%), thông sàn nhĩ thất toàn bộ (thường ở người bệnh 

có hội chứng Down). 

- Chẩn đoán đoán chủ yếu dựa vào siêu âm tim. Thông tim trong các trường hợp cần đánh 

giá về giải phẫu nhánh phổi hay các nhánh tuần hoàn bàng hệ. 

- Phẫu thuật Blalock là phẫu thuật tạm thời thường được sử dụng để tăng lượng máu lên 

tuần hoàn phổi, giảm tình trạng thiếu oxy máu ở bệnh nhân trong khi chờ đủ điều kiện để 

phẫu thuật sửa toàn bộ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tứ chứng Fallot động mạch phổi nhỏ (đường kính < -2SD hay chỉ số Mc Goon < 1.5). 

- Tứ chứng Fallot nhiều tổn thương phối hợp trong tim. 

- Tứ chứng Fallot sơ sinh có cân nặng rất thấp. 

- Tứ chứng Fallot nhiều lỗ thông liên thất. 

- Tứ chứng Fallot bất thường vành ở vùng phễu thất phải 

- Tứ chứng Fallot với thất trái hạn chế. 

- Các cơ sở phẫu thuật không chuyên về tim, đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 
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- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái hoặc bên phải( tùy 

mục tiêu nối vào động mạch phổi bên nào) vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch, động 

mạch dưới đòn. Đánh giá kích thước các động mạch. 
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- Làm cầu nối Blalock để tăng lưu lượng máu từ động mạch chủ sang động mạch phổi. Có 

thể nối động mạch dưới đòn – động mạch phổi hoặc thân động mạch chủ - động mạch 

phổi: clamp bên động mạch dưới đòn hoặc thân động mạch chủ, clamp bên động mạch 

phổi  hoặc thân động mạch phổi, làm miệng nối bằng ống nối nhân tạo kích thước tùy theo 

bệnh nhân, nếu ở trẻ nhỏ thường dùng ống Gore-Tex số 4-5. Miệng nối bằng chỉ Prolene 

khâu vắt. Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Có dấu hiệu Over shunt hoặc tắc shunt cấp có chỉ định mổ lại cấp cứu. 
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03.3143. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật mạch máu áp dụng cho các bệnh lý phồng, giả phồng, lóc tách động mạch 

chủ lên 

- Kỹ thuật yêu cầu sử dụng mạch nhân tạo làm vật liệu thay thế mạch bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân lóc tách ĐMC type Stanford A, không lóc tách vào lỗ vành, không có lỗ vào ở 

quai ĐMC và chức năng van ĐMC còn bảo tồn.  

- Bệnh nhân bị phồng ĐMC lên mà không phù hợp với can thiệp nội mạch, khi đường kính 

ngang khối phồng từ 6cm trở lên, đặc biệt có biểu hiện của hội chứng Marfans hoặc hội 

chứng Loeys-Dietz. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Có kèm bệnh lý ung thư đường tiêu hóa (chống chỉ định tương đối) 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 y 

tá chạy ngoài. 

+ Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. Kìm kẹp kim, 

phẫu tích mạch máu cỡ lớn đến vừa (3/0,4/0,5/0). Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 3/0 đến 5/0). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng PTFE, Dacron, 

Gore-tex hoặc mạch Dacron có tráng bạc (Silvergraft). 

+ Phương tiện gây mê:  

Mê nội khí quản có giãn cơ 

3. Người bệnh:  

Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo qui định. 

Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án:  

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật (siêu âm, xét nghiệm, x 

quang …).  

- Siêu âm mạch cảnh và mạch chi dưới hai bên, siêu âm mạch tạng, chụp mạch vành 

kiểm tra trước mổ. 

- Phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình hệ động mạch chủ ngực bụng, mạch tạng 

hoặc phim chụp mạch máu. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
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4. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

5. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

6. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 

ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, 

sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật  

- Mở ngực đường giữa xương ức.  

- Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể: Heparin toàn thân. Đặt cannula động mạch vào động 

mạch dưới đòn trái hoặc động mạch đùi chung. Đặt cannula tĩnh mạch vào nhĩ phải. Đặt 

ống hút vào nhĩ trái qua TM phổi trái hoặc tiểu nhĩ trái. Chạy máy tim phổi nhân tạo 

- Phẫu tích giải phóng ĐMC lên, và quai ĐMC tách ĐMC lên và ĐM phổi, chú ý không làm 

tổn thương thần kinh quặt ngược thanh quản.  

- Cặp ĐMC vị trí sát chân ĐM thân tay đầu phải 

- Mở dọc ĐMC lên, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua lỗ động mạch vành, hoặc liệt tim 

ngược dòng qua xoang vành. 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC lên tổn thương.  

- Làm miệng nối đầu dưới tận tận với mạch nhân tạo kích thước phù hợp, khâu vắt bằng chỉ 

mạch máu 3/0, làm xong miệng nối dưới tiếp tục làm miệng nối trên, kiểm tra cầm máu 

miệng nối, tăng cường bằng các mũi chỉ mạch máu 3/0 có độn pledzet nếu cần. 

- Đuổi khí, thả cặp ĐMC cho tim đập lại, có thể tăng cường miệng nối bằng keo sinh học 

nếu cần thiết. 

- Chạy máy hỗ trợ. Ngừng máy, rút các ống. Trung hòa Heparin. 

- Cầm máu, đóng ngực theo các lớp giải phẫu.  

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, nước tiểu trong 

suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu 

... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu trình trạng mất 

máu nhiều trên lâm sàng và xét nghiệm. 

- Hẹp miệng nối, xoắn mạch ghép: dựa vào siêu âm Doppler, cắt lớp đa dãy dựng hình hoặc 

chụp mạch máu. Nếu hẹp, xoắn nhiều phải mổ lại làm lại miệng nối. 

- Nhiễm trùng vết mổ: thay băng, cắt chỉ cách quãng, kháng sinh. 

- Suy gan, suy thận: điều trị nội khoa hoặc lọc máu. 
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03.3144. PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH VÀNH CÓ 

DÙNG MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Tái lập lưu thông động mạch vành (ĐMV) phía hạ lưu đoạn hẹp 

II. II- CHỈ ĐỊNH  

- Với đau ngực ổn định kèm theo tổn thương thân chung ĐMV trái ≥50% hoặc tổn thương 

một hay 2 thân ĐMV nhưng can thiệp mạch hoặc điều trị nội thất bại, hoặc tổn thương 2 

thân trong đó có ĐM liên thất trước phần trung tâm, hoặc tổn thương 3 thân có chức năng 

thất trái bình thường hay giảm nhẹ (30-50%), hoặc tổn thương 3 thân có chức năng thất 

trái giảm nặng (EF<30%) nhưng vùng cơ tim còn sống thuộc vùng tưới máu các mạch này. 

- Với đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim cấp: chỉ định phẫu thuật đặt ra khi điều 

trị nội khoa và can thiệp mạch thất bại. 

III. III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật. Nhìn chung, cần 

thận trọng chỉ định mổ khi có các thông số như sau :  

- Suy tim quá nặng, suy tim kéo dài, thể trạng suy kiệt, suy chức năng gan, thận. 

- Có các chống chỉ định phẫu thuật khác như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV. IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy 

ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật 

+ Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

+ Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Bộ dụng cụ vi phẫu mạch vành  

- Phương tiện chạy máy tim – phổi 

+ Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

+ Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

+ Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

- Phương tiện gây mê 

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 
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3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (vệ sinh, điều chỉnh thuốc chống 

đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu 

âm, xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. Đặt 

thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan. 

+ Kỹ thuật : 

- Mở ngực đường dọc giữa xương ức, tùy vào vật liệu ghép mạch mà sau mở ngực bố trí 

một phụ mổ tiến hành lấy tĩnh mạch hiển khi bác sỹ mổ chính lấy động mạch vú trong 1 

hoặc 2 bên.Nếu các vật liệu ghép nêu trên không có, phải lấy ĐM quay hoặc mở bụng lấy 

ĐM vị mạc nối… 

- Mở màng tim, kiểm tra lại các thương tổn mạch vành, dùng chỉ đo độ dài của đoạn mạch ghép 

dự kiến. Cho heparin, làm túi, đặt các ống vào động mạch chủ và nhĩ phải (monocanule) hoặc 

2 tĩnh mạch chủ. Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, có thể 

dẫn lưu tim trái qua gốc tĩnh mạch phổi trên phải hoặc qua kim gốc ĐMC. Đặt lac lớn luồn 

qua khe giữa TMC và TM phổi phải dưới để vén tim trong mổ. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo, cặp ĐMC, bơm dung dịch bảo vệ cơ tim. 

- Quy trình làm các miệng nối như sau: miệng nối phía ngoại vi trước (vành) trung tâm sau 

(chủ), miệng nối sâu trước (ĐM liên thất sau, các nhánh mũ…) miệng nối nông sau (Các 

nhánh diagonale, ĐM liên thất trước…). Trên một đoạn ghép có thể làm 1 miệng nối ngoại 

vi (tận-bên) hoặc 2,3 miệng nối ngoại vi (tận bên, bên- bên…), miệng nối trung tâm có thể 

nối trực tiếp tận-bên vào ĐMC hoặc nối kiểu chữ Y vào một đoạn ghép khác. 

- Sau khi hoàn thành các miệng nối, kẹp phía trung tâm các đoạn ghép trên ĐMC rồi đuổi 

khí. (mở kẹp sau khi thả cặp chủ khoảng 10,15 phút). 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và ngừng máy nếu huyết động tốt. Đặt 

hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà heparin 

bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 
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- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp heparin + aspégic (150-300mg/24h) 1 – 3 ngày sau mổ. Sau đó duy trì bằng 

aspégic, có thể kết hợp với chống đông đường uống khác.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Tắc cầu nối: cho thuốc tan huyết khối sớm. Xét mổ tim hở cấp cứu làm lại miệng nối nếu 

cần. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. Cân nhắc liều lượng và loại thuốc chống đông. 
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03.3145. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN  

KÈM VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Van động mạch chủ (ĐMC) của người bệnh được cắt và thay bằng van nhân tạo, đồng thời 

động mạch chủ lên của người bệnh được thay bằng đoạn mạch nhân tạo 

- Dành cho các bệnh van ĐMC kèm theo bệnh lý động mạch chủ lên (phồng và hoặc lóc 

tách). 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh van ĐMC: hẹp van, hở van, hẹp – hở van, kèm theo đường kính ngang ĐMC lên 

≥5,5cm với tổn thương không do bệnh lý mô liên kết hoặc ≥ 5cm với tổn thương của bệnh 

lý mô liên kết. 

- Có biểu hiện cơ năng như: khó thở, mệt khi gắng sức, mức độ suy tim vừa và nặng với 

NYHA  ≥ 2. 

- Bệnh lý lóc tách ĐMC có tổn thương van mức độ vừa đến nặng không thể bảo tồn 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật. Nhìn chung, cần 

thận trọng chỉ định mổ khi có các thông số như sau :  

- Suy tim rất nặng, không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm với điều trị nội khoa tích cực; hoặc 

suy tim kéo dài, thể trạng suy kiệt, suy chức năng gan, thận. 

- Chức năng thất trái giảm nặng (phân suất tống máu < 30% / siêu âm); Thất trái dãn quá to 

(> 90 mm); Áp lực động mạch phổi quá cao (tối đa >100 mmHg). 

- Có các chống chỉ định phẫu thuật khác như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy 

ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: 

+ Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

+ Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

- Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

+ Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

+ Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 
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+ Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

- Phương tiện gây mê: Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi 

sức tim mạch. Máy tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh thuốc 

chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích bệnh nhân 

và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô xy 

liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. 

Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan. 

+ Kỹ thuật : 

- Trường hợp tiên lượng phải đặt ống ĐM qua đường ĐM đùi, bộc lộ ĐM đùi chung phải 

để đặt ống động mạch. 

- Nếu tiên lượng đặt được ống ĐM ở vị trí ĐMC lên hoặc quai, mở dọc giữa xương ức (toàn 

bộ hoặc nửa trên xương ức); mở màng tim. 

- Cho heparin, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) và nhĩ phải 

(đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, 

đặt dẫn lưu tim trái. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

- Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC nếu 

van ĐMC không hở nhiều, nếu van hở nhiều thì bảo vệ cơ tim ngược dòng (qua xoang TM 

vành), hoặc mở ngay ĐMC và bơm dung dịch bảo vệ cơ tim trực tiếp vào 2 lỗ ĐMV (trong 

khi mổ bơm nhắc lại sau mỗi 15 phút – 2 giờ tùy thuộc loại dịch). 

- Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC 

- Cắt bỏ van ĐMC, lấy vôi vòng van nếu có. 

- Đo van nhân tạo. 

- Chọn van thích hợp và khâu van nhân tạo vào vòng van ĐMC. Kiểm tra độ kín của van và 

hoạt động của cánh van. Trong quá trình thay van, mỗi 15 phút, bảo vệ cơ tim bằng bơm 

dung dịch liệt tim trực tiếp qua lỗ động mạch vành.  

- Đo đường kính ĐMC lên để chọn mạch nhân tạo thích hợp 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC bệnh lý, phía trung tâm cắt ngay trên chỗ nối xoang ống. 

- Làm 2 miệng nối tận tận để thay ĐMC lên bằng mạch nhân tạo, khâu vắt bằng chỉ mạch 

máu 4/0 hoặc 5/0. Dùng keo sinh học trên 2 miệng nối nếu cần 

- Khâu 1 túi gốc ĐMC mới trên đoạn mạch nhân tạo để đuổi khí. 

- Làm đầy, đuổi hơi tim trái, lắp máy thở trở lại. 
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- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, kiểm tra cầm máu các miệng nối, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và 

ngừng máy nếu huyết động tốt. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi nhĩ phải và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà heparin bằng 

protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực.  

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền máu và 

các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp heparin + kháng vitamin K trong 1 – 3 ngày sau mổ. Sau đó duy trì bằng 

kháng vitamin K. Kiểm tra xét nghiệm đông máu hàng ngày (APTT, TP, INR), liều lượng 

thuốc chống đông đảm bảo duy trì APTT = 45 – 50; TP = 25 – 35 % ; INR = 2 – 3. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông theo 

xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tắc van nhân tạo: cho thuốc tan huyết khối sớm. Xét mổ tim hở cấp cứu lấy huyết khối và 

thay lại van (nếu cần). 
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- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. Cân nhắc liều lượng và loại thuốc chống đông. 
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03.3146. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN VÀ  

QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- ĐMC lên và quai ĐMC của người bệnh được cắt và thay bằng đoạn mạch nhân tạo 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh lý động mạch chủ ngực: phồng và hoặc lóc ĐMC lên và quai ĐMC 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh mãn 

tính nặng, bệnh máu ... 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy 

ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

- Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê 

- Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy tạo 

nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh thuốc 

chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích bệnh nhân 

và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 
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- Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô xy 

liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. 

Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 bên 

đến đường nách sau, toàn bộ 2 gốc đùi. 

- Kỹ thuật : 

+ Trường hợp tiên lượng đặt ống ĐM qua đường ĐM đùi, bộc lộ ĐM đùi chung phải để 

đặt ống động mạch. Trường hợp đặt ống động mạch qua đường ĐM nách, phẫu tích 

ĐM nách, nối tận bên 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6 hoặc 8mm vào vị trí 

ĐM nách, thường là bên phải. 

+ Tùy quan niệm bảo vệ não trong khi thay quai, có thể phẫu tích và đặt trước 1 hoặc 2 

đường ĐM vào ĐM cảnh chung. 

+ Mở ngực dọc giữa xương ức, đường mổ kéo dài lệch trái lên cổ. 

+ Mở, khâu treo màng tim 

+ Phẫu tích rộng rãi để di động ĐMC lên, quai và các ĐM xuất phát từ quai, di động 

đoạn đầu của ĐM chủ xuống. 

+ Cho heparin, làm túi  đường tĩnh mạch (nhĩ phải hoặc 2 TM chủ). Đặt kim gốc động 

mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, đặt dẫn lưu tim trái. Những lần bảo 

vệ cơ tim sau thường làm trực tiếp qua 2 lỗ vành hoặc ngược dòng qua xoang TM vành. 

+ Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

+ Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

+ Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC, đánh giá thương tổn 

+ Cắt ĐMC lên phía dưới đến sát chỗ nối xoang ống 

+ Trường hợp dùng 3 đường ĐM (ĐM đùi, 2 ĐM cảnh), có thể làm phẫu thuật trong điều 

kiện nhiệt độ thường. 

+ Trường hợp dùng 1 đường ĐM nách phải, khi phẫu thuật quai cần hạ nhiệt độ có hoặc 

không sử dụng tưới máu não xuôi dòng 1 hoặc 2 bên. Sau đây trình bày kỹ thuật bảo 

vệ não bằng tưới máu não xuôi dòng 2 bên kết hợp hạ nhiệt độ trung bình. Bảo vệ tạng 

bằng hạ nhiệt độ. 

+ Yêu cầu người chạy máy tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ của bệnh nhân đến ngưỡng 26-

28 độ (thực quản). 

+ Trong quá trình hạ nhiệt độ, phẫu tích và làm miệng nối tận tận giữa gốc ĐMC và đoạn 

mạch nhân tạo thẳng kích thước phù hợp, khâu vắt chỉ 4/0 hoặc 5/0 có miếng đệm nếu 

cần. Khâu xong, có thể tăng cường miệng nối bằng các mũi chỉ chữ X và keo sinh học. 

Khâu 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6mm vào đoạn mạch nhân tạo vừa khâu 

ở vị trí đối diện quai ĐMC sử dụng để bảo vệ tạng sau này. 

+ Cặp thân ĐM cánh tay đầu, cặp gốc ĐM dưới đòn trái, đặt tư thế BN đầu thấp, ngừng 

tuần hoàn tạm thời, mở dọc quai ĐMC, luồn 1 canule (có bóng) với kích thước phù 

hợp vào ĐM cảnh trái. Từ từ chạy lại máy tim phổi nhân tạo. Lúc này não được tưới 
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máu bằng 2 đường ( bên phải từ canule ĐM nách phải, bên trái bằng canule mới đặt), 

nửa dưới cơ thể được bảo vệ bằng hạ nhiệt độ. 

+ Cắt quai ĐMC đến đoạn đầu ĐM chủ xuống, có thể dùng 1 đường hút phụ đặt xuống 

ĐMC  xuống để làm phẫu trường sạch hơn. 

+ Đo và làm miệng nối còn lại của đoạn mạch nhân tạo đã khâu vào gốc ĐMC với ĐMC 

xuống, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 3/0 hoặc 4/0 đệm toàn bộ miệng nối, sử dụng keo 

sinh học nếu cần. 

+ Làm xong miệng nối này, nối 1 đầu của đoạn mạch nhân tạo thẳng đã khâu sẵn từ trước 

với 1 đường canule ĐM. Đuổi khí, cặp chéo đoạn mạch nhân tạo ngay trước đoạn mạch 

bảo vệ tạng, chay lại tuần hoàn phía dưới cơ thể. 

+ Nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 

+ Trong trường hợp cắm lại các ĐM của quai theo hình thức cả khối, cắt 1 mảng quai 

ĐM chủ chứa gốc của 3 ĐM của quai. Cắt 1 mảng trên đoạn mạch nhân tạo với kích 

thước tương ứng. Làm miệng nối tận bên của mảng quai ĐMC với mạch nhân tạo, 

miệng nối khâu vắt, có đệm, bằng chỉ mạch máu 4/0 hoặc 5/0. 

+ Chuẩn bị hoàn thành miệng nối, ngừng tuần hoàn tạm thời, rút bỏ canule đặt vào ĐM 

cảnh trái, bỏ cặp ĐM trên ĐM dưới đòn trái và thân ĐM cánh tay đầu. Đuổi khí, khâu 

nối những mũi cuối cùng, buộc chỉ, cho chạy lại từ từ máy tim phổi nhân tạo. 

+ Kiểm tra cầm máu tất cả các miệng nối. 

+ Gỡ bỏ đoạn mạch thẳng dùng để bảo vệ tạng phía dưới. 

+ Rút các ống ĐM và TM 

+ Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

+ Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

+ Đóng lại các vết mổ khác, kết thúc phẫu thuật  

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 
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- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông theo 

xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. 
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03.3147. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN, QUAI ĐỘNG 

MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG MẠCH CHỦ XUỐNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở rất nặng với nguy cơ tử vong, tai biến mạch não, liệt tủy và suy tạng 

rất cao. 

- ĐMC lên, ĐMC xuống và quai ĐMC của người bệnh được cắt và thay bằng đoạn mạch 

nhân tạo 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Phồng ĐMC kích thước lớn trên suốt  chiều dài ĐMC ngực. 

- Chỉ định hiếm khi hậu quả của bệnh lóc tách gây phồng kích thước lớn trên suốt chiều dài 

ĐMC ngực. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh mãn 

tính nặng, bệnh máu ... 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy 

ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật 

+ Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép, banh ngực tự động 

...) 

+ Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch ngoại vi 

- Phương tiện chạy máy tim – phổi 

+ Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

+ Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

+ Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

- Phương tiện gây mê 

+ Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 
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3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh thuốc 

chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích bệnh nhân 

và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

- Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô xy 

liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. 

Đặt đường dẫn lưu dịch não tủy để giảm áp. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế nghiêng phải 30 độ; 

đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 bên đến đường nách sau, toàn bộ 

2 gốc đùi. 

- Kỹ thuật : 

+ Bộc lộ ĐM nách phải, làm miệng nối tận bên ĐM nách với mạch nhân tạo kích thước 

6 hoặc 8mm 

+ Bộc lộ ĐM đùi bên trái, đặt canule ĐM đùi 

+ Bộc lộ TM đùi cùng bên ĐM, đặt canule TM đùi 

+ Mở ngực bên bên trái qua khoang liên sườn 4,5 

+ Vén phổi, phẫu tích di động ĐMC ngực đoạn xuống, đến sát cơ hoành. 

+ Cho Heparin toàn thân 300UI/Kg 

+ Chạy máy tim phổi nhân tạo (nửa lưu lượng lý thuyết qua 2 đường canule ĐM (nách, 

đùi) và 1 canule TM đùi. 

+ Cặp ĐMC ngực đoạn xuống 2 phía: phía trên sát chân ĐM dưới đòn trái, phía dưới sát 

cơ hoành 

+ Mở dọc ĐMC ngực, xác định các ĐM liên sườn 

+ Làm miệng nối tận tận trong lòng ĐMC xuống phía cơ hoành với mạch nhân tạo thẳng 

kích thước phù hợp. Khâu xong miệng nối, thả cặp ĐMC phía hạ lưu, cặp đoạn mạch 

nhân tạo, kiểm tra cầm máu miệng nối. 

+ Cắm lại các ĐM liên sườn vào mạch nhân tạo, thường cắm theo hình thức cả tảng. 

+ Luồn mạch nhân tạo lên sát cặp ĐMC xuống 

+ Xoay tư thế bệnh nhân về gần như bình thường 

+ Mở ngực dọc giữa xương ức, kéo dài đường mở lệch trái lên cổ. 

+ Mở, khâu treo màng tim 

+ Phẫu tích rộng rãi để di động ĐMC lên, quai và các ĐM xuất phát từ quai, di động 

đoạn đầu của ĐM chủ xuống. 
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+ Làm túi  đường tĩnh mạch (nhĩ phải hoặc 2 TM chủ). Đặt kim gốc động mạch chủ và 

hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, đặt dẫn lưu tim trái. Những lần bảo vệ cơ tim sau 

thường làm trực tiếp qua 2 lỗ vành hoặc ngược dòng qua xoang TM vành. 

+ Chạy máy tim phổi nhân tạo toàn bộ lưu lượng. 

+ Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

+ Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC, đánh giá thương tổn 

+ Cắt ĐMC lên phía dưới đến sát chỗ nối xoang ống 

+ Yêu cầu người chạy máy tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ của bệnh nhân đến ngưỡng 26-

28 độ (thực quản). 

+ Trong quá trình hạ nhiệt độ, phẫu tích và làm miệng nối tận tận giữa gốc ĐMC và đoạn 

mạch nhân tạo thẳng mới kích thước phù hợp, khâu vắt chỉ 4/0 hoặc 5/0 có miếng đệm 

nếu cần. Khâu xong, có thể tăng cường miệng nối bằng các mũi chỉ chữ X và keo sinh 

học. 

+ Cặp thân ĐM cánh tay đầu, cặp gốc ĐM dưới đòn trái, đặt tư thế BN đầu thấp, ngừng 

tuần hoàn tạm thời, mở dọc quai ĐMC, luồn 1 canule (có bóng) với kích thước phù 

hợp vào ĐM cảnh trái. Từ từ chạy lại máy tim phổi nhân tạo. Lúc này não được tưới 

máu bằng 2 đường ( bên phải từ canule ĐM nách phải, bên trái bằng canule mới đặt), 

nửa dưới cơ thể được bảo vệ bằng canule ĐM đùi. 

+ Cắt quai ĐMC đến đoạn đầu ĐM chủ xuống, mở cặp ĐMC xuống. Có thể dùng 1 

đường hút phụ đặt xuống ĐMC  xuống để làm phẫu trường sạch hơn. 

+ Đo và làm miệng nối còn lại của đoạn mạch nhân tạo đã khâu vào gốc ĐMC với đoạn 

mạch nhân tạo của ĐMC xuống, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0, sử dụng 

keo sinh học. 

+ Làm xong miệng nối này đuổi khí, đổi vị trí cặp ĐM trên mạch nhân tạo của ĐMC 

xuống lên trên miệng nối vừa khâu đủ chỗ để cắm lại các ĐM từ quai. 

+ Nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 

+ Trong trường hợp cắm lại các ĐM của quai theo hình thức cả khối, cắt 1 mảng quai 

ĐM chủ chứa gốc của 3 ĐM của quai. Cắt 1 mảng trên đoạn mạch nhân tạo với kích 

thước tương ứng. Làm miệng nối tận bên của mảng quai ĐMC với mạch nhân tạo, 

miệng nối khâu vắt, có đệm, bằng chỉ mạch máu 4/0 hoặc 5/0. 

+ Chuẩn bị hoàn thành miệng nối, ngừng tuần hoàn tạm thời, rút bỏ canule đặt vào ĐM 

cảnh trái, bỏ cặp ĐM trên ĐM dưới đòn trái và thân ĐM cánh tay đầu. Đuổi khí, khâu 

nối những mũi cuối cùng, buộc chỉ, cho chạy lại từ từ máy tim phổi nhân tạo. 

+ Kiểm tra cầm máu tất cả các miệng nối. 

+ Rút các ống ĐM và TM 

+ Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

+ Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu trung thất và màng phổi trái. Đóng màng tim, đóng 

xương ức và đóng ngực. 

+ Đóng lại các vết mổ khác, kết thúc phẫu thuật  
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VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng nhiễm trùng mạch nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông theo 

xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. 

- Suy thận, suy gan, suy hô hấp, tiến hành hồi sức và các biện pháp thay thế nếu cần. 

- Liệt tủy: là biến chứng phức tạp, khả năng phục hồi kém 
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03.3148. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH XUẤT PHÁT  

TỪ QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

Phình động mạch cảnh là bệnh lý phình động mạch ngoại vi thường gặp. Nguyên nhân 

thường do xơ vữa động mạch cảnh chiếm 50%, còn lại là do chấn thương, do phẫu thuật 

hoặc bệnh giang mai. Vị trí phình thường gặp là động mạch cảnh chung và ngã ba động 

mạch cảnh. Phình động mạch cảnh thường gây nguy cơ thiếu máu não, đột quỵ, chèn ép 

các tổ chức cơ và thần kinh vùng nền cổ. Biến chững vỡ phình ít gặp. 

Ngoài ra có thể gặp phình ở động mạch động mạch dưới đòn. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Chỉ định phẫu thuật cắt bỏ túi phình, thay đoạn động mạch cảnh bằng đoạn tĩnh mạch hiển 

đảo chiều tự thân hoặc bằng đoạn mạch nhân tạo. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Tai biến mạch não mới do thương tổn hẹp ĐMC trong vòng 4-6 tuần. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1 phẫu thuật viên phụ, 2 kỹ thuật 

viên dụng cụ. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo 

(Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Miếng vá mạch nhân tạo. 

+ Phương tiện gây mê: 

-  Mê nội khí quản có giãn cơ hoặc gây tê tủy sống cao. 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt 

thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền TM trung ương 
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hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối 

ngang vai, đầu quay đối diện với bên phẫu thuật, sát trùng bộc lộ nửa trên ngực, cổ đến 

cằm. Bộc lộ vùng tam giác scarpa 2 bên để lấy TM hiển nếu cần. 

- Thay đoạn động mạch cảnh 

- Rạch da song song dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm, 2/3 trên đường nối giữa mỏm 

chũm đến hõm ức. 

- Phẫu tích tổ chức dưới da đến máng cảnh: ĐM cảnh nằm trong, TM cảnh nằm ngoài và 

thần kinh  X nằm dưới giữa khe 2 mạch này. Cần thiết có thể thắt nhánh mặt của TM 

cảnh, cặp, đốt các mạch máu nhỏ vắt ngang các ĐM cảnh. Vén nhẹ nhàng thần kinh XII. 

- Phẫu tích rời ĐM cảnh khỏi máng cảnh, phía trên và dưới cách túi phình khoảng 2 cm. 

Luồn lacs ĐM cảnh chung, ĐM cảnh trong và cảnh ngoài. 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp ĐM cảnh trong, ĐM cảnh chung, ĐM cảnh ngoài, luồn lacs siết các nhánh bên đầu 

tiên của ĐM cảnh ngoài. 

- Cắt bỏ túi phình ĐM cảnh. Thay đoạn ĐM cảnh bằng đoạn mạch nhân tạo có kích thước 

phù hợp hoặc đoạn TM hiển tự thân đảo chiều. 

- Miệng nối sử dụng chỉ prolene cỡ nhỏ (5/0 hoặc 6/0), khâu vắt. 

- Nếu túi phình chỉ chiếm một phần động mạch cảnh có thể cắt túi phình, khâu phục hồi 

động mạch cảnh trực tiếp theo chiều dọc bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0 hoặc vá mở 

rộng bằng miếng vá nhân tạo hoặc bằng đoạn TM hiển bổ dọc đảo chiều. 

- Đuổi khí, thả cặp ĐM cảnh ngoài, ĐM cảnh chung, ĐMC trong. 

- Kiểm tra cầm máu đường khâu. 

- Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu có khối máu tụ 

lớn, tăng dần. 

- Tai biến mạch não: hôn mê, liệt nửa người bên đối diện thương tổn. 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: kiểm tra mạch quay, siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc 

hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại, thắt mạch. 
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03.3149. PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ VỚI  

CÁC ĐỘNG MẠCH XUẤT PHÁT TỪ QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật bắc cầu ĐMC lên với các động mạch vùng cổ-nền cổ bao gồm thân cánh 

tay đầu, ĐM cảnh trái và ĐM dưới đòn trái, có sử dụng các đoạn mạch nhân tạo hoặc 

loại mạch nhân tạo thiết kế nhiều nhánh cho phẫu thuật này. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Hẹp tắc gốc các ĐM xuất phát từ quai ĐMC 

- Tổn thương hoặc bệnh lý quai ĐMC hoặc đoạn ĐMC có chứa quai ĐMC, cần làm phẫu 

thuật này để sau đó can thiệp vào quai ĐMC (đặt stent ĐMC ngực). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo 

(Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng Dacron, Gore-tex hoặc mạch 

Dacron có tráng bạc (Silvergraft). Có thể tự ghép 1 đoạn mạch tương ứng với đường kính 

ĐMC lên khâu với 3 nhánh mạch nhân tạo tương ứng kích thước các ĐMC nền cổ, hoặc 

dùng loại mạch có sẵn (1 thân kích thước lớn có 3 nhánh kích thước nhỏ). 

- Bộ dụng cụ để mở xương ức trong mổ tim hở thông thường 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

5. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

6. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

7. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt 

thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền TM trung ương hoặc 
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nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai. 

+ Kỹ thuật: 

Sau đây trình bày kỹ thuật sử dụng đoạn mạch nhân tạo chữ Y (kích thước 18-9mm) và 1 đoạn 

mạch nhân tạo thẳng (kích thước 6 10mm). 

- Rạch da, mở dọc xương ức, mở và khâu treo màng tim 

- Phẫu tích di động thân tĩnh mạch vô danh, phẫu tích di động thân ĐM cánh tay đầu, ĐM 

cảnh trái và ĐM dưới đòn trái. Chú ý tránh tổn thương thần kinh hoành và quặt ngược. 

- Phẫu tích tách ĐMC lên với ĐM phổi 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp bán phần ĐMC lên, mở dọc ĐM, bơm rửa đường mở ĐM bằng nước muối pha 

heparin, làm miệng nối tận –bên với mạch nhân chữ Y (đầu kích thước lớn) khâu vắt 

bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 4/0. Xong miệng nối, thả cặp ĐMC, cặp 2 chân chữ Y của 

đoạn mạch nhân tạo, kiểm tra cầm máu miệng nối. 

- Cặp bán phần gốc ĐM dưới đòn trái, mở dọc ĐM, bơm rửa đường mở 

- Làm miệng nối tận bên giữa 1 chân của mạch nhân tạo chữ Y với gốc ĐM dưới đòn trái 

bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0, khâu xong miệng nối thả cặp ĐM dưới đòn và cặp trên 

nhánh mạch nhân tạo vừa khâu nối, kiểm tra cầm máu. 

- Cặp bán phần gốc ĐM dưới cảnh trái, đồng thời cho bệnh nhân ở tư thế đầu thấp, yêu 

cầu bác sĩ gây mê nâng caohuyết áp của bệnh nhân để tối ưu tưới máu não. 

- Mở dọc ĐM, bơm rửa đường mở 

- Làm miệng nối tận bên giữa 1 chân còn lại của mạch nhân tạo chữ Y với gốc ĐM cảnh 

trái bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0, khâu xong miệng nối thả cặp ĐM cảnh và cặp trên 

nhánh mạch nhân tạo vừa khâu nối, kiểm tra cầm máu. 

- Chuẩn bị 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng mới có kích thước tương ứng với thân ĐM cánh 

tay đầu.  

- Cặp bán phần gốc của thân ĐM cánh tay đầu đồng thời cho bệnh nhân ở tư thế đầu thấp, 

yêu cầu bác sĩ gây mê nâng caohuyết áp của bệnh nhân để tối ưu tưới máu não. 

- Mở dọc thân ĐM cánh tay đầu, bơm đường mở 

- Làm miệng nối tận bên giữa 1 đầu đoạn mạch nhân tạo thẳng với gốc thân ĐM cánh tay 

đầu bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0, khâu xong miệng nối thả cặp thân ĐM cánh tay 

đầu và cặp 1 cặp trên nhánh mạch nhân tạo vừa khâu nối, kiểm tra cầm máu. 

- Cặp bán phần phần thân của đoạn mạch nhân tạo chữ Y, mở đoạn mạch này, làm miệng 

nối tận bên với đoạn mạch nhân tạo thẳng miệng nối khâu vắt bằng chỉ mạch máu 5/0 

hoặc 6/0. 

- Đuổi khí, Thả các cặp trên mạch nhân tạo, cầm máu miệng nối. 

- Đóng lại xương ức và vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 
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- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu. 

- Bắt mạch quay sau mổ kiểm tra xem có hẹp, tắc miệng nối không 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu dẫn lưu trung 

thất chảy nhiều 

- Tai biến mạch não: hôn mê, liệt nửa người bên đối diện thương tổn. 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: kiểm tra mạch quay, siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc 

hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại. 
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03.3150. PHẪU THUẬT DÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀO NHĨ PHẢI,  

ĐỘNG MẠCH PHỔI  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Dị dạng ĐMV là loại bệnh lý hiếm gặp (chiếm≈ 0,2 – 0,4% bệnh tim bẩm  sinh) trong đó 

rò ĐMV chiếm  ≈ 50%. Đa số các trường hợp rò ĐMV đều ảnh  hưởng  đến  huyết  động  

do đó  cần được điều trị. Hậu quả lâm sàng chủ yếu trong các trường hợp rò ĐMV lớn là 

gây thiếu máu cơ tim do hiện  tượng  “ăn cắp máu”, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và 

giãn phình đường rò gây chèn ép hoặc vỡ. Phần lớn các trường hợp rò ĐMV xuất phát từ 

1 nhánh ĐMV, phát triển ngoằn ngoèo rồi đổ vào các buồng tim hoặc mạch máu lớn của 

tim phải (90%). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đối với các lỗ rò nhỏ không ảnh hưởng đến chức năng tim thì ko cần phẫu thuật. Lỗ rò có 

thể tự đóng hoặc điều trị bằng tim mạch can thiệp. 

- Chỉ định phẫu thuật đối với các lỗ rò lớn, có triệu chứng thực thể. Phẫu thuật sớm để tránh 

các biến chứng suy tim, viêm nội tâm mạc, vỡ phình đường rò. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có 

thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh 

mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi 

phải trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Đánh giá kích thước, vị trí các động mạch vành. Đánh giá kích thước, vị trí của khối 

phồng ĐMV tại vị trí lỗ rò. 

- Mở khối phồng ĐMV. Đánh giá vị trí, kích thước lỗ rò, đường thông với buồng tim (nhĩ 

phải, động mạch phổi). Vá lỗ rò bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp động mạch chủ 

để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Sau khi ngừng máy hỗ trợ thì đánh giá các lỗ dò tồn lưu trên siêu âm thực quản hoặc siêu 

âm trên bề mặt tim. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 
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5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

 

 

 

  



 

1025 

 

03.3151. PHẪU THUẬT TĨNH MẠCH PHỔI BẤT THƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần là một bệnh tim bẩm sinh phức tạp, cần điều trị 

sớm, triệt để. 

- Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần được tiến hành trên 

những bệnh nhân có chẩn đoán xác định và chỉ định sửa toàn bộ 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần, tăng áp 

phổi, không có bất thường phức tạp khác kèm theo 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có 

thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Phẫu thuật sửa toàn hoàn toàn: Đánh giá chẩn đoán kiểu bất thường tĩnh mạch phổi lạc 

chỗ bán phần để dùng kỹ thuật phù hợp.  

 Mở nhĩ trái và nhĩ phải 

 Kiểm tra các tĩnh mạch phổi và vị trí đổ về các tĩnh mạch phổi 

 Xác định tổn thương cấu trúc tim khác kèm theo nếu có 

-  Bất thường ngoài tim: 

 Xác định vị trí ống góp  và nơi đổ về (thường là nhĩ phải). 

 Cắt rời ống góp 

 Mở rộng ống góp và nối vào nhĩ trái. 

-  Bất thường trong tim: Hai tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ phải 

 Mở vách liên nhĩ 

 Dùng miếng màng tim khâu phục hồi vách liên nhĩ đồng thời tạo hình lòng máng, 

hướng dòng máy từ tĩnh mạch phổi từ nhĩ phải sang nhĩ trái 

- Xử lí các tổn thương tim khác nếu có 
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- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3152. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BẤT THƯỜNG HOÀN TOÀN TOÀN  

HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tĩnh mạch phổi trở về bất thường hoàn toàn là một dị tật tim bẩm sinh, trong đó các tĩnh 

mạch phổi hoàn toàn không kết nối trực tiếp vào nhĩ trái, mà lại đổ về một tĩnh mạch hệ 

thống hoặc về nhĩ phải 

- Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ toàn phần được tiến hành trên 

những bệnh nhân có chẩn đoán xác định và chỉ định sửa toàn bộ 

II. CHỈ ĐỊNH 

-  Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ toàn phần, tăng 

áp phổi, không có bất thường phức tạp khác kèm theo 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Bệnh nhân thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có 

thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Phẫu thuật sửa toàn hoàn toàn: Đánh giá chẩn đoán kiểu bất thường tĩnh mạch phổi lạc 

chỗ toàn phần để dùng kỹ thuật phù hợp. Phẫu tích tĩnh mach thẳng , đối với thể trên tim. 

+ Thể trên tim: Rạch dọc mặt sau  nhĩ trái  tới sát chân tiểu nhĩ trái và rạch dọc mặt 

trước của hợp lưu TMP . Miệng nối giữa nhĩ trái và hợp lưu TMP dài từ 2,5 – 3cm, sử 

dụng chỉ PDS 6.0. Lỗ thông liên nhĩ được đóng bằng màng tim qua đường mở nhĩ 

phải. Thắt tĩnh mạch dọc sau khi ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.  

+ Thể tại tim: Mở nóc xoang vành theo kỹ thuật của Mahl . Đóng lỗ     thông liên 

nhĩ.Trong trường hợp các TMP đổ trực tiếp về nhĩ phải, chúng tôi sử dụng kỹ thuật 

tạo hình vách liên nhĩ để chuyển tất cả các TMP sang nhĩ trái. 

+ Thể hỗn hợp:  

 Nối hợp lưu 3 TMP – nhĩ trái,nối TMP còn lại với tiểu nhĩ trái, vá thông liên nhĩ. 

 Nối hợp lưu 3 TMP với nhĩ trái, không can thiệp vào TMP còn lại , vá thông liên 

nhĩ . 

- Xử lí các tổn thương tim khác nếu có 
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- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm 

tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3154. PHẪU THUẬT SỬA CHỮA VASCULARRING 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- VASCULARRING ( bất thường vòng mạch) là một hình thái bất thường của ĐMC , động 

mạch lớn mang máu từ tim tới phần còn lại của cơ thể. 

- Đây là thể bệnh rất hiếm, chiếm ít hơn 1% của tất cả các vấn đề về tim bẩm sinh 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật càng sớm càng tốt đối  với trẻ có biểu hiện triệu chứng: khó thở, suy 

hô hấp, thở khò khè, khó ăn, khó nuốt, trào ngược... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 
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- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

-  Mở ngực theo đường trước bên hoặc có thể qua đường giữa. 

- Phẫu tích bộc lộ hệ ĐMC và các thành phần liên quan. 

- Tiến hành tháo gỡ vòng động mạch, clamp 2 đầu, cắt vòng, tháo gỡ, giải phóng các cấu 

trúc bị chèn ép. 

- Khâu phục hồi hệ ĐM 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng phổi hoặc khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp 

giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có.   
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03.3155. PHẪU THUẬT BỆNH EBSTEIN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý Ebstein là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, chiếm khoảng dưới 1% bệnh tim bẩm 

sinh. Bệnh được phát hiện ở các lứa tuổi khác nhau từ sơ sinh đến trưởng thành qua các triệu 

chứng tím hoặc suy tim. Tổn thương cơ bản gồm: buồng nhĩ hóa thất phải lớn, buồng thất 

phải chức năng còn lại nhỏ, thành thất phải mỏng giảm chức năng co bóp, van ba lá kém biệt 

hóa ở các mức độ khác nhau, lá sau và lá vách bám thấp, hở van ba lá.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 

tuyệt đối khi có tím, suy tim nặng và rối loạn nhịp. 

- Chỉ định kỹ thuật thay van ba lá sinh học trong trường hợp:  

 Type D theo phân loại Carpentier, buồng thất phải chức năng còn đủ.  

 Sửa van ba lá thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Thất phải thiểu sản nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn: Đánh giá lại cấu trúc, chức năng van ba lá, khẳng định 

không có khả năng bảo tồn. 

- Cắt bỏ van ba lá. Khâu thu nhỏ buồng nhĩ hóa theo chiều dọc nếu buồng này lớn. Chọn cỡ 

van sinh học theo bộ đo. Khâu van bằng chỉ dệt 2.0 mũi chữ U có miếng đệm, các mũi chỉ 

ở mức vòng van thực phía vách liên thất khâu cao hơn 0,5-1cm để tránh nút nhĩ thất và bó 

Hiss, lỗ xoang vành đổ xuống thất phải.   

- Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Làm cầu Cavopulmonary trong trường hợp có chỉ định.  



 

1035 

 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở cạnh van ba lá nặng hoặc bung van : phẫu thuật khâu lại van 

- Suy thất phải nặng : phẫu thuật làm thêm cầu cavopulmonary. 
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03.3156. PHẪU THUẬT PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN  

KHÔNG THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phồng ĐMC lên là hiện tượng giãn ĐMC được giới hạn từ sau van ĐMC cho đến chỗ 

xuất phát thân ĐM cánh tay đầu. ĐMC lên được coi là giãn khi có đường kính lớn hơn 4 

cm. Phồng ĐMC lên chiếm 60% tổng số phồng ĐMC ngực. 

- Có hai hình thái phồng ĐMC ngực là phồng thực sự (thường do bệnh lý) và giả phồng 

(thường gặp sau chấn thương) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân không có triệu chứng + Đường kính khối phồng > 5 cm 

- Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hội chứng Marfan + Đường kính khối phồng 

> 4,5 cm  

- Bệnh nhân có triệu chứng + Bất kể kích thước khối phồng 

- Vỡ hoặc lóc tách cấp tính khối phồng 

- Giả phồng hoặc phồng ĐMC ngực đoạn lên sau chấn thương 

- Phồng ĐMC lên có đường kính < 5 cm nhưng có tốc độ giãn > 0,5 cm / năm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví 

dụ: bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan 

thận, suy hô hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

- Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, cưa điện, bộ dụng cụ mở ngực, bộ 

dụng cụ phẫu thuật tim người lớn, các ống động mạch và tĩnh mạch, kim truyền dung 

dịch liệt tim xuôi dòng và ngược dòng, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải 

vô trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu, điện cực đo 

nhiệt độ hậu môn, miếng dán chống rung tim. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, máy tạo nhịp tạm thời, máy siêu âm thực quản, màn hình theo dõi các thông số cơ 

bản (nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch phổi, bão hòa oxy, 

nhiệt độ), máy đo cung lượng tim, máy bơm + bóng trong ĐMC. 



 

1037 

 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy tuần hoàn ngoài cơ thể, phổi nhân tạo + bộ dây, quả lọc 

máu, máy lấy lại máu + bộ dây, thuốc + dung dịch làm liệt tim và bảo vệ cơ tim, máy 

trao đổi nhiệt. 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

 Phương pháp vô cảm 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch mạch 

phổi, đặt các đường truyền tĩnh mạch, điện cực theo dõi nhiệt độ thực quản + nhiệt độ 

hậu môn. 

 Các bước phẫu thuật 

- Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân người, gối độn dưới lưng. 

- Sát trùng từ cằm xuống hai đùi, sang hai vai và toàn bộ phần trước ngực. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu trường 

(từ nền cổ đến dưới mũi ức, hai bên đến núm vú). Một số trường hợp có thể phải bộc lộ 

động mạch đùi. 

- Rạch da, cưa xương ức. Heparin toàn thân. Đặt các ống động mạch và tĩnh mạch. Chạy 

máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Đánh giá thương tổn. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim. 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC lên bị giãn, thay bằng đoạn mạch nhân tạo. 

- Cho tim đập lại, chạy máy hỗ trợ và ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Rút các ống động mạch, tĩnh mạch. Trung hòa Heparin. Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu, điện cực tạm thời. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, nhiệt độ thực quản, nhiệt độ hậu môn, lưu lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, ACT  
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2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Rối loạn nhịp 

- Suy tim 

- Suy hô hấp 

- Suy gan thận 

- Tràn dịch màng phổi 

- Nhiễm trùng: xương ức, vết mổ, toàn thân 

- Chậm liền xương ức 
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03.3157. PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH VÀNH 

KHÔNG DÙNG MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I- ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Tái lập lưu thông động mạch vành (ĐMV) phía hạ lưu đoạn hẹp khi tim vẫn đập 

II- CHỈ ĐỊNH  

- Chỉ định đối với bệnh lý mạch vành thì tương tự như trong phẫu thuật ĐMC-ĐMV có 

dùng máy tim phổi nhân tạo, xin nhắc lại như sau: với đau ngực ổn định kèm theo tổn 

thương thân chung ĐMV trái ≥50% hoặc tổn thương một hay 2 thân ĐMV nhưng can thiệp 

mạch hoặc điều trị nội thất bại, hoặc tổn thương 2 thân trong đó có ĐM liên thất trước 

(IVA) phần trung tâm, hoặc tổn thương 3 thân có chức năng thất trái bình thường hay giảm 

nhẹ (30-50%), hoặc tổn thương 3 thân có chức năng thất trái giảm nặng (EF<30%) nhưng 

vùng cơ tim còn sống thuộc vùng tưới máu các mạch này; với đau ngực không ổn định và 

nhồi máu cơ tim cấp: chỉ định phẫu thuật đặt ra khi điều trị nội khoa và can thiệp mạch 

thất bại. 

- Chỉ định riêng với phương pháp mổ này ưu tiên cho các trường hợp: bệnh nhân (BN) già 

(>70 tuổi); các bệnh nhân ghép tim, gan, thận; BN có chức năng tâm thu thất trái giảm 

nặng; BN suy gan, thận trước mổ; BN nhồi máu cơ tim cấp. 

III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Chống chỉ định tuyệt đối: huyết động không ổn định trước mổ hoặc khi gây mê; ĐM IVA 

nằm quá sâu trong cơ tim; ĐM mũ đoạn trong rãnh liên nhĩ; hở hai lá thiếu máu từ vừa 

đến nặng; thương tổn ĐMV lan tỏa; rối loạn nhịp thất. 

- Chống chỉ định tương đối: tăng áp ĐM phổi; các ĐMV nằm sâu trong cơ tim; dính màng 

tim; mổ lại; giãn ĐMC hoặc bệnh ĐMC; tổn thương nặng thân chung ĐMV trái mà ĐMV 

phải tắc hoặc không bắc cầu được; dị dạng ngực... 

IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : luôn sẵn sàng. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, máy siêu âm Doppler, shunt ĐMV 

- Bộ dụng cụ cố định mạch vành, thổi CO2, bộ dụng cụ vi phẫu mạch vành  

+ Phương tiện gây mê:  

- Bộ dụng cụ phục vụ gây mê như mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. 

Máy tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 
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      + Hệ thống máy tim phổi và dây luôn phải sẵn sàng. 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (vệ sinh, điều chỉnh thuốc chống 

đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung như mổ tim hở (siêu 

âm, xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý. 

V- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà O2. 

Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương, áp lực ĐM phổi và nhiệt độ 

liên tục. Đặt ống để siêu âm tim qua thực quản. Chuẩn bị các thuốc để điều chỉnh nhịp tim, 

huyết áp (quan trọng). 

+ Kỹ thuật : 

 Mở ngực đường dọc giữa xương ức, tùy vào vật liệu ghép mạch mà sau mở ngực bố trí 

một phụ mổ tiến hành lấy tĩnh mạch hiển khi bác sỹ mổ chính lấy động mạch vú trong 

1 hoặc 2 bên, nếu cần thì lấy ĐM quay hoặc mở bụng lấy ĐM vị mạc nối, ưu tiên vật 

liệu ghép là ĐM. 

 Mở màng tim, kiểm tra lại các thương tổn mạch vành, đo đạc đoạn ghép. 

 Cho Heparin bằng nửa liều chạy máy tim phổi nhân tạo. 

 Thì quan trọng nhất là bộc lộ mạch vành: với ĐM IVA và các nhánh, chỉ cần khâu treo 

màng tim trái bằng 2 mũi chỉ phía trên thần kinh hoành 2cm, độn thêm gạc phía sau 

tim nếu cần; với ĐM vành phải đoạn II và nhánh tận ( IVP, RVP), mở rộng rãnh màng 

phổi màng tim phải 10cm, khâu treo một đến 2 mũi chỉ màng tim giữa TMC dưới và 

TM phổi dưới trái; với các nhánh của ĐM mũ là vùng sâu nhất, khâu treo 4 mũi chỉ 

màng tim : mũi 1 giữa 2 TMP trái, mũi 2 dưới TMP trái dưới 2cm, mũi 3 giữa TMP 

trái dưới và TMC dưới, mũi 4 giữa mũi 2 và 3. Nếu tim quá to và khi cần thiết thì phải 

dùng dụng cụ hút mỏm tim để có tư thế tốt hơn, ngoài ra có thể thay đổi tư thế bàn mổ. 

 Bộc lộ xong, đặt các thiết bị cố định lên vị trí mạch cần nối, làm tắc tạm thời ĐMV 

bằng các mũi chỉ to khâu trùm mạch, mở mạch, đặt shunt nội mạch hoặc không tùy 

phẫu thuật viên. 

 Nối miệng nối trên nhánh ĐMV tổn thương nặng nhất trước, ưu tiên các vật liệu bắc 

cầu là động mạch, hạn chế tối đa làm miệng nối trung tâm vào động mạch chủ thay 

bằng làm miệng nối chữ Y và nối kiểu liên tiếp trên cùng một đoạn mạch. Nối xong 

miệng đầu tiên thì thả cặp ĐM cho tái tưới máu ngay hoặc làm miệng nối trung tâm 

ngay. Khi làm miệng nối trung tâm thì cặp bán phần ĐMC và nối tận bên với ĐMC. 

 Trong quá trình mổ nếu tình trạng nhịp tim hoặc huyết động không ổn định có thể 

chuyển sang mổ với tuần hoàn ngoài cơ thể ngay. 

 Hoàn thành các miệng nối thì trung hòa Heparin bằng protamine sulfat 
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 Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

VI- THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau 

khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 lần, 

trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét 

nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp heparin + aspégic (150-300mg/24h) 1 – 3 ngày sau mổ. Sau đó duy trì bằng 

aspégic, có thể kết hợp với chống đông đường uống khác.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII- XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ 

+ rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng 

dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – xương 

ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có thể để hở 

xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều 

cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 6 – 

8 tuần.  

- Tắc cầu nối: cho thuốc tan huyết khối sớm. Xét mổ tim hở cấp cứu làm lại miệng nối nếu 

cần. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. Cân nhắc liều lượng và loại thuốc chống đông. 
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03.3158. PHẪU THUẬT PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN 

KÈM THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phồng ĐMC lên là hiện tượng giãn ĐMC được giới hạn từ sau van ĐMC cho đến chỗ xuất 

phát thân ĐM cánh tay đầu. ĐMC lên được coi là giãn khi có đường kính lớn hơn 4 cm. 

Phồng ĐMC lên chiếm 60% tổng số phồng ĐMC ngực. 

- Có hai hình thái phồng ĐMC ngực là phồng thực sự (thường do bệnh lý) và giả phồng 

(thường gặp sau chấn thương) 

II. CHỈ ĐỊNH: bao gồm các trường hợp có phồng ĐMC lên kèm thương tổn van ĐMC 

- Bệnh nhân không có triệu chứng + Đường kính khối phồng > 5 cm 

- Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hội chứng Marfan + Đường kính khối phồng > 

4,5 cm  

- Bệnh nhân có triệu chứng + Bất kể kích thước khối phồng 

- Vỡ hoặc lóc tách cấp tính khối phồng 

- Giả phồng hoặc phồng ĐMC ngực đoạn lên sau chấn thương 

- Phồng ĐMC lên có đường kính < 5 cm nhưng có tốc độ giãn > 0,5 cm / năm 

- Phồng ĐMC lên có đường kính > 4,5 cm + Thương tổn van ĐMC 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví dụ: 

bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan thận, suy 

hô hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

- Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, cưa điện, bộ dụng cụ mở ngực, bộ dụng 

cụ phẫu thuật tim người lớn, các ống động mạch và tĩnh mạch, kim truyền dung dịch liệt 

tim xuôi dòng và ngược dòng, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng 

(áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu, điện cực đo nhiệt độ hậu 

môn, miếng dán chống rung tim. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, máy tạo nhịp tạm thời, máy siêu âm thực quản, màn hình theo dõi các thông số cơ bản 

(nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch phổi, bão hòa oxy, nhiệt 

độ), máy đo cung lượng tim, máy bơm + bóng trong ĐMC. 
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- Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy tuần hoàn ngoài cơ thể, phổi nhân tạo + bộ dây, quả lọc máu, 

máy lấy lại máu + bộ dây, thuốc + dung dịch làm liệt tim và bảo vệ cơ tim, máy trao đổi 

nhiệt. 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng như 

các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Phương pháp vô cảm 

+ Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

+ Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch mạch phổi, 

đặt các đường truyền tĩnh mạch, điện cực theo dõi nhiệt độ thực quản + nhiệt độ hậu môn. 

- Các bước phẫu thuật 

+ Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân người, gối độn dưới lưng. 

+ Sát trùng từ cằm xuống hai đùi, sang hai vai và toàn bộ phần trước ngực. 

+ Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu trường 

(từ nền cổ đến dưới mũi ức, hai bên đến núm vú). Một số trường hợp có thể phải bộc lộ 

động mạch đùi. 

+ Rạch da, cưa xương ức. Heparin toàn thân. Đặt các ống động mạch và tĩnh mạch. Chạy 

máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

+ Đánh giá thương tổn. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim. 

+ Cắt bỏ đoạn ĐMC lên bị giãn và van ĐMC thay bằng đoạn mạch nhân tạo có kèm van 

nhân tạo cơ học hoặc sinh học. 

+ Cắm lại hai động mạch vành vào đoạn mạch nhân tạo. 

+ Cho tim đập lại, chạy máy hỗ trợ và ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể . 

+ Rút các ống động mạch, tĩnh mạch. Trung hòa Heparin. Kiểm tra chảy máu. 

+ Dẫn  lưu, điện cực tạm thời. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, nhiệt độ thực quản, nhiệt độ hậu môn, lưu lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, ACT 



 

1044 

 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Rối loạn nhịp 

- Suy tim 

- Suy hô hấp 

- Suy gan thận 

- Tràn dịch màng phổi 

- Nhiễm trùng: xương ức, vết mổ, toàn thân 

- Chậm liền xương ức 
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03.3161. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TEO, DỊ DẠNG QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Teo quai động mạch chủ là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp (3 phần triệu trẻ sơ sinh). 

- Nếu không được điều trị, người bệnh nhanh chóng bị suy tim, với 90% chết trong vòng 4 

ngày đầu sau sinh. Hiếm có người bệnh sống tới khi trưởng thành. 

- Hầu hết phẫu thuật teo, dị dạng quai động mạch chủ được thực hiện theo phương pháp làm 

cầu nối ngoài giải phẫu để phục hồi lưu lượng máu bình thường trong lòng động mạch chủ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chẩn đoán xác định teo, dị dạng quai động mạch chủ. 

- Có 1 hoặc nhiều các triệu chứng: suy tim, chênh huyết áp tay – chân, rối loạn hô hấp, các 

tổn thương tim kèm theo (thông liên thất, bệnh van tim …) 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suy tim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 

- Kíp ngoại khoa: 3 người (1 phẫu thuật viên chính, hai phẫu thuật viên trợ giúp). 

- Kíp gây mê: 2 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng phụ mê). 

- Kíp phục vụ dụng cụ: 2 điều dưỡng (1 phục vụ trực tiếp, 1 bên ngoài). 

- Kíp tuần hoàn ngoài cơ thể: 01 kỹ thuật viên chạy máy. 

2. Phương tiện 

-  Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ 

thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. Kìm kẹp kim, phẫu tích 

mạch máu cỡ lớn đến vừa (3/0,4/0,5/0). Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu (prolene hoặc 

ethylene 3/0 đến 5/0). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng PTFE, Dacron, Gore-tex hoặc 

mạch Dacron có tráng bạc (Silvergraft). 

- Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: 

- Giải thích kĩ với gia đình và người bệnh về cuộc phẫu thuật, ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Chiều hôm trước được tắm rửa 2 lần nước có pha betadine và thay toàn bộ quần áo sạch. 

- Đánh ngực bằng xà phòng bétadine trước khi bôi dung dịch sát khuẩn lên vùng phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: Theo quy định chung của bệnh án phẫu thuật. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiên trái 45 độ. 

. Vô cảm: mê toàn thân - nội khí quản - xẹp phổi trái 

. Kỹ thuật: 

Mở ngực theo đường giữa xương ức và đường trước bên - khoang liên sườn 4 - 5 

- Kháng đông toàn thân bằng Heparin 

- Kết nối máy tim phổi nhân tạo với hệ tuần hoàn. Chạy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Thực hiện miệng nối tận bên của mạch nhân tạo với động mạch chủ xuống. 

- Luồn cầu nối mạch nhân tạo đi tới vị trí động mạch chủ lên. 

- Kẹp bên động mạch chủ lên (không ngừng tim) hoặc kẹp hoàn toàn động mạch chủ lên, bơm 

dung dịch liệt tim vào gốc động mạch chủ để ngừng tim. Thực hiện miệng nối tận bên của cầu 

động mạch chủ nhân tạo với động mạch chủ lên. 

- Thực hiện sửa chữa các thương tổn tim khác kèm theo (van tim, lỗ thông liên thất, liên nhĩ 

…). 

- Thả kẹp động mạch chủ, phục hồi hoạt động tim. 

- Cầm máu. 

- Đóng xương ức bằng chỉ thép. 

- Đóng cân cơ, da các vết mổ theo giải phẫu. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Chụp phổi ngay sau khi người bệnh về phòng hồi sức. 

- Theo dõi dấu hiệu chảy máu khoang màng tim, tràn máu, tràn khí màng phổi. 

- Theo dõi vết mổ. 

- Phải kiểm tra siêu âm tim và chụp cắt lớp động mạch chủ trước khi ra viện. 

- Theo dõi xa: đánh giá phục hồi chức năng tim. Sau phẫu thuật cần 6 tháng kiểm tra siêu âm 

1 lần. 

2. Xử trí tai biến 

- Chảy máu khoang màng tim, tràn máu - tràn khí màng phổi: tuỳ mức độ mà điều trị nội 

khoa, dẫn lưu màng phổi hay mổ lại. 

- Xẹp phổi: lý liệu pháp, nội soi khí phế quản hút đờm, mổ lại. 

- Suy tim: điều trị trợ tim, hồi sức. 

- Nhiễm trùng: thay băng, cấy vi sinh, điều trị theo kháng sinh đồ 

- Hẹp tồn lưu: theo dõi, điều trị nội khoa, nong hẹp, mổ lại. 

- Tổn thương thần kinh thanh quản, thần kinh hoành: theo dõi, điều trị nội khoa. 
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03.3163. PHẪU THUẬT CẮT HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ, GHÉP ĐỘNG MẠCH 

CHỦ BẰNG PROTHESIS 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp eo ĐMC là hiện tượng thắt hẹp ĐMC, vị trí hẹp thường ở ĐMC ngực ngang vị trí ống 

động mạch, một số ít trường hợp có thể sau vị trí ống động mạch hoặc thậm chí thấp tới 

ĐMC bụng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cao huyết áp hoặc suy tim co thắt 

- Chênh áp tối đa qua chỗ hẹp > 20 mm Hg 

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu xuất hiện triệu chứng cần can thiệp cấp cứu ngay khi toàn trạng 

ổn định 

- Trẻ nhỏ, trẻ lớn và thanh thiếu niên can thiệp có chuẩn bị 

- Nếu không có cao huyết áp hay suy tim thì cần phẫu thuật hoặc can thiệp cho trẻ trong đọ 

tuổi 1 – 5 để tránh những hậu quả để lại sau 5 tuổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện phẫu thuật 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, các loại chỉ phẫu thuật, 

bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), 

thông tiểu. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, máy đo bão hòa oxy, màn hình theo dõi các thông 

số cơ bản (nhịp tim, áp lực động mạch, bão hòa oxy 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 
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3. Thực hiện kỹ thuật 

Phương pháp vô cảm 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, đặt các đường truyền tĩnh 

mạch 

Các bước phẫu thuật 

- Bệnh nhân nằm nghiêng sang phải 90°, tay trái để cao ngang đầu. 

- Sát trùng từ vai xuống mào chậu, ngực trước bên và lưng. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân, chỉ để hở phẫu trường (từ xương bả vai đến 

bờ sườn, tới ngang cột sống). 

- Mở ngực sau bên qua khoang liên sườn 3 trái. Heparin toàn thân.  

- Phẫu tích đoạn ĐMC hẹp. Cắt bỏ đoạn ĐMC bị hẹp nối trực tiếp hoặc tạo hình bằng ĐM 

dưới đòn trái hoặc thay đoạn bằng đoạn mạch nhân tạo tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu màng phổi. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy, lưu lượng 

nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu, vận động và cảm giác hai chân. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Tràn dịch màng phổi 

- Liệt hoành 

- Khàn tiếng 

- Suy hô hấp 

- Nhiễm trùng  
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03.3165. PHẪU THUẬT CẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở NGƯỜI BỆNH  

TRÊN 15 TUỔI 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh còn ống động mạch là bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp. 

- Trẻ lớn và người lớn cũng có thể bị bệnh do không phát hiện ra từ nhỏ hoặc phát hiện mà 

không điều trị. 

- Phẫu thuật bệnh còn ống động mạch ở trẻ lớn và người lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do 

thành mạch mủn, yếu sau thời gian bị bệnh kéo dài, các mạch máu tân tạo phát triển nên dễ 

bị chảy máu nặng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các người bệnh trẻ lớn, người lớn được chẩn đoán xác định còn ống động mạch 

- Có kèm theo một hoặc các triệu chứng: ống lớn (trên 4mm), khó thở, viêm phổi, chậm lớn, 

viêm nội tâm mạc, biến đổi cấu trúc của các buồng tim, van tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suy tim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

+ Dị dạng lồng ngực, dày dính màng phổi trái do chấn thương hoặc bệnh lý. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Kíp ngoại khoa: 3 người (1 phẫu thuật viên chính, hai phẫu thuật viên trợ giúp) 

- Kíp gây mê: 2 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng phụ mê) 

- Kíp phục vụ dụng cụ: 2 điều dưỡng (1 phục vụ trực tiếp, 1 bên ngoài) 

- Kíp vận hành máy tim phổi nhân tạo: 2 bác sĩ hoặc kĩ thuật viên. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

- Dụng cụ phẫu thuật 

Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở sơ sinh, các clamp ĐMC, 

dao điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

- Phương tiện gây mê  

Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội khí 

quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an thần, 

giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh 
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- Giải thích kĩ với gia đình và người bệnh về cuộc phẫu thuật, ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Chiều hôm trước được tắm rửa 2 lần nước có pha betadine và thay toàn bộ quần áo sạch. 

- Đánh ngực bằng xà phòng bétadine trước khi bôi dung dịch sát khuẩn lên vùng phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Theo quy định chung của bệnh án phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Tư thế 

- Người bệnh nằm nghiêng 90 độ 

- Phẫu thuật viên chính đứng sau lưng người bệnh, 2 phẫu thuật viên phụ đứng đối diện với 

phẫu thuật viên chính. 

2. Vô cảm 

- Gây mê nội khí quản thông khí 1 phổi. 

- Sử dụng ống nội khí quản hai nòng, làm xẹp phổi bên trái. 

3. Kỹ thuật (mô tả các thì, các bước thực hiện kỹ thuật) 

- Mở ngực sau bên trái, khoang liên sườn 3-4. Ngoài ra, có thể tiếp cận qua đường mổ 

đường giữa xương ức với máy tim phổi trong các trường hợp ống động mạch lớn (#8-10 

mm), áp lực phổi tặng nặng hoặc trung bình. 

- Mở phế mạc theo bờ trước động mạch chủ từ phía dưới ống cho đến nơi xuất phát động 

mạch dưới đòn. 

- Bộc lộ ống động mạch: bóc tách khe trên và dưới giữa động mạch chủ và ống động mạch, 

bóc tách mặt sau ống động mạch cho đến khi luồn được kìm phẫu tích qua mặt sau ống 

động mạch lên góc giữa ống động mạch và động mạch chủ phía trên ống. 

- Luồn 1 đoạn chỉ vicryl 2.0 kéo qua mặt sau xuống khe dưới của ống động mạch với động 

mạch chủ. 

- Kẹp 2 đầu ống động mạch hoặc kẹp động mạch chủ trên và dưới ống động mạch. 

- Cắt bỏ ống động mạch giữa hai kẹp, khâu kín lại từng đầu ống bằng chỉ không tiêu. 

- Bóp bóng làm phồng phổi, đặt hệ thống dẫn lưu 

- Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Chụp phổi ngay sau khi người bệnh về phòng hồi sức. 

- Theo dõi dấu hiệu tràn máu, tràn khí màng phổi. 

- Theo dõi vết mổ. 

- Phải kiểm tra siêu âm tim trước khi ra viện. 

- Theo dõi xa: đánh giá phục hồi chức năng tim. Sau phẫu thuật cần 6 tháng kiểm tra siêu âm 

1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Tràn máu -tràn khí màng phổi: tuỳ mức độ mà điều trị nội khoa, dẫn lưu màng phổi hay 
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mổ lại. 

- Xẹp phổi: lý liệu pháp, nội soi khí phế quản hút đờm, mổ lại. 

- Suy tim: điều trị trợ tim, hồi sức. 

- Nhiễm trùng: thay băng, cấy vi sinh, điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Tồn lưu ống: theo dõi, điều trị nội khoa, mổ lại. 

- Tổn thương thần kinh: theo dõi, điều trị nội khoa. 
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03.3166. PHẪU THUẬT PHỒNG QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Quai ĐMC được giới hạn từ ngay trước chỗ xuất phát của thân ĐM tay đầu cho tới sau 

ĐM dưới đòn trái. Phồng quai ĐMC là một phần trong phồng ĐMC ngực, ĐMC ngực 

được coi là giãn khi có đường kính lớn hơn 4 cm. Ít khi phồng quai ĐMC đơn thuần mà 

thường phối hợp với ĐMC lên hoặc ĐMC xuống, có thể lan rộng tới ĐM chậu. Thương 

tổn thường bao gồm các nhánh ĐM xuất phát từ quai ĐMC. 

- Có hai hình thái phồng ĐMC ngực là phồng thực sự (thường do bệnh lý) và giả phồng 

(thường gặp sau chấn thương) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân không có triệu chứng + Đường kính khối phồng > 5 cm 

- Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hội chứng Marfan + Đường kính khối phồng > 

4,5 cm  

- Bệnh nhân có triệu chứng + Bất kể kích thước khối phồng 

- Vỡ hoặc lóc tách cấp tính khối phồng 

- Giả phồng hoặc phồng ĐMC ngực đoạn lên sau chấn thương 

- Phồng ĐMC lên có đường kính < 5 cm nhưng có tốc độ giãn > 0,5 cm / năm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví dụ: 

bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan thận, suy 

hô hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

- Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, cưa điện, bộ dụng cụ mở ngực, bộ 

dụng cụ phẫu thuật tim người lớn, các ống động mạch và tĩnh mạch, kim truyền dung dịch 

liệt tim xuôi dòng và ngược dòng, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải vô 

trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu, điện cực đo nhiệt 

độ hậu môn, miếng dán chống rung tim. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, máy tạo nhịp tạm thời, máy siêu âm thực quản, màn hình theo dõi các thông số cơ 

bản (nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch phổi, bão hòa oxy, 

nhiệt độ), máy đo cung lượng tim, máy bơm + bóng trong ĐMC. 
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- Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy tuần hoàn ngoài cơ thể, phổi nhân tạo + bộ dây, quả lọc máu, 

máy lấy lại máu + bộ dây, thuốc + dung dịch làm liệt tim và bảo vệ cơ tim, máy trao đổi 

nhiệt. 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Phương pháp vô cảm 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch mạch phổi, 

đặt các đường truyền tĩnh mạch, điện cực theo dõi nhiệt độ thực quản + nhiệt độ hậu môn. 

Các bước phẫu thuật 

- Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân người, gối độn dưới lưng. 

- Sát trùng từ cằm xuống hai đùi, sang hai vai và toàn bộ phần trước ngực. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu trường 

(từ nền cổ đến dưới mũi ức, hai bên đến núm vú). Một số trường hợp có thể phải bộc lộ 

động mạch đùi. 

- Rạch da, cưa xương ức. Heparin toàn thân. Đặt các ống động mạch và tĩnh mạch. Chạy 

máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Phẫu tích quai ĐMC. Đánh giá thương tổn. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim. 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC bị giãn, thay bằng đoạn mạch nhân tạo. Có thể thay toàn bộ hoặc một 

phần quai ĐMC. 

- Cho tim đập lại, chạy máy hỗ trợ và ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể . 

- Rút các ống động mạch, tĩnh mạch. Trung hòa Heparin. Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu, điện cực tạm thời. Đóng ngực. 
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VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, nhiệt độ thực quản, nhiệt độ hậu môn, lưu lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, ACT 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Rối loạn nhịp 

- Suy tim 

- Suy hô hấp 

- Suy gan thận 

- Tràn dịch màng phổi 

- Nhiễm trùng: xương ức, vết mổ, toàn thân 

- Chậm liền xương ức 
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03.3167. PHẪU THUẬT PHỒNG QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Quai ĐMC được giới hạn từ ngay trước chỗ xuất phát của thân ĐM tay đầu cho tới sau 

ĐM dưới đòn trái. Phồng quai ĐMC là một phần trong phồng ĐMC ngực, ĐMC ngực 

được coi là giãn khi có đường kính lớn hơn 4 cm. Ít khi phồng quai ĐMC đơn thuần mà 

thường phối hợp với ĐMC lên hoặc ĐMC xuống, có thể lan rộng tới ĐM chậu. Thương 

tổn thường bao gồm các nhánh ĐM xuất phát từ quai ĐMC. 

- Có hai hình thái phồng ĐMC ngực là phồng thực sự (thường do bệnh lý) và giả phồng 

(thường gặp sau chấn thương) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân không có triệu chứng + Đường kính khối phồng > 5 cm 

- Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hội chứng Marfan + Đường kính khối phồng 

> 4,5 cm  

- Bệnh nhân có triệu chứng + Bất kể kích thước khối phồng 

- Vỡ hoặc lóc tách cấp tính khối phồng 

- Giả phồng hoặc phồng ĐMC ngực đoạn lên sau chấn thương 

- Phồng ĐMC lên có đường kính < 5 cm nhưng có tốc độ giãn > 0,5 cm / năm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví 

dụ: bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan 

thận, suy hô hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

- Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, cưa điện, bộ dụng cụ mở ngực, bộ 

dụng cụ phẫu thuật tim người lớn, các ống động mạch và tĩnh mạch, kim truyền dung 

dịch liệt tim xuôi dòng và ngược dòng, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải 

vô trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu, điện cực đo 

nhiệt độ hậu môn, miếng dán chống rung tim. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, máy tạo nhịp tạm thời, máy siêu âm thực quản, màn hình theo dõi các thông số cơ 

bản (nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch phổi, bão hòa oxy, 

nhiệt độ), máy đo cung lượng tim, máy bơm + bóng trong ĐMC. 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy tuần hoàn ngoài cơ thể, phổi nhân tạo + bộ dây, quả lọc 

máu, máy lấy lại máu + bộ dây, thuốc + dung dịch làm liệt tim và bảo vệ cơ tim, máy 
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trao đổi nhiệt. 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Phương pháp vô cảm 

+ Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê 

nội khí quản.  

+ Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch mạch 

phổi, đặt các đường truyền tĩnh mạch, điện cực theo dõi nhiệt độ thực quản + nhiệt độ 

hậu môn. 

- Các bước phẫu thuật 

+ Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân người, gối độn dưới lưng. 

+ Sát trùng từ cằm xuống hai đùi, sang hai vai và toàn bộ phần trước ngực. 

+ Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu 

trường (từ nền cổ đến dưới mũi ức, hai bên đến núm vú). Một số trường hợp có thể phải 

bộc lộ động mạch đùi. 

+ Rạch da, cưa xương ức. Heparin toàn thân. Đặt các ống động mạch và tĩnh mạch. 

Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

+ Phẫu tích quai ĐMC. Đánh giá thương tổn. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim. 

+ Cắt bỏ đoạn ĐMC bị giãn, thay bằng đoạn mạch nhân tạo. Có thể thay toàn bộ hoặc 

một phần quai ĐMC. 

+ Cho tim đập lại, chạy máy hỗ trợ và ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể . 

+ Rút các ống động mạch, tĩnh mạch. Trung hòa Heparin. Kiểm tra chảy máu. 

+ Dẫn  lưu, điện cực tạm thời. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, nhiệt độ thực quản, nhiệt độ hậu môn, lưu lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, ACT 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 
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- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Rối loạn nhịp 

- Suy tim 

- Suy hô hấp 

- Suy gan thận 

- Tràn dịch màng phổi 

- Nhiễm trùng: xương ức, vết mổ, toàn thân 

- Chậm liền xương ức 
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03.3169. PHẪU THUẬT HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp eo ĐMC là hiện tượng thắt hẹp ĐMC, vị trí hẹp thường ở ĐMC ngực ngang vị trí ống 

động mạch, một số ít trường hợp có thể sau vị trí ống động mạch hoặc thậm chí thấp tới 

ĐMC bụng. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Cao huyết áp hoặc suy tim co thắt 

- Chênh áp tối đa qua chỗ hẹp > 20 mm Hg 

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu xuất hiện triệu chứng cần can thiệp cấp cứu ngay khi toàn trạng 

ổn định 

- Trẻ nhỏ, trẻ lớn và thanh thiếu niên can thiệp có chuẩn bị 

- Nếu không có cao huyết áp hay suy tim thì cần phẫu thuật hoặc can thiệp cho trẻ trong đọ 

tuổi 1 – 5 để tránh những hậu quả để lại sau 5 tuổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện phẫu thuật 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, các loại chỉ phẫu thuật, 

bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), 

thông tiểu. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, máy đo bão hòa oxy, màn hình theo dõi các thông 

số cơ bản (nhịp tim, áp lực động mạch, bão hòa oxy 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật: 
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Phương pháp vô cảm: 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, đặt các đường truyền tĩnh 

mạch 

Các bước phẫu thuật: 

- Bệnh nhân nằm nghiêng sang phải 90°, tay trái để cao ngang đầu. 

- Sát trùng từ vai xuống mào chậu, ngực trước bên và lưng. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân, chỉ để hở phẫu trường (từ xương bả vai đến 

bờ sườn, tới ngang cột sống). 

- Mở ngực sau bên qua khoang liên sườn 3 trái. Heparin toàn thân.  

- Phẫu tích đoạn ĐMC hẹp. Cắt bỏ đoạn ĐMC bị hẹp nối trực tiếp hoặc tạo hình bằng ĐM 

dưới đòn trái hoặc thay đoạn bằng đoạn mạch nhân tạo tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu màng phổi. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy, lưu lượng 

nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu, vận động và cảm giác hai chân. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Tràn dịch màng phổi 

- Liệt hoành 

- Khàn tiếng 

- Suy hô hấp 

- Nhiễm trùng  

  

  



 

1060 

 

03.3172. PHẪU THUẬT PHỤC HỒI LƯU THÔNG  

TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BỊ TẮC 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Vật liệu thay thế có thể bằng đoạn mạch nhân tạo sinh học hoặc tổng hợp 

- Phục hồi lưu thông TMCT bị tắc đơn thuần hay kết hợp với 1 phẫu thuật khác (u trung thất 

xâm lấn TMCT). 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Tắc TMCT có triệu chứng ứ trệ tuần hoàn TM chủ trên trên lâm sàng 

- Là một phần trong phẫu thuật điều trị các khối u trung thất có xâm lấn TMCT. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, kim, kìm cặp kim, phẫu tích mạch máu. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng Dacron, Gore-tex. Đoạn mạch nhân 

tạo sinh học (homograft hoặc xenograft).Bộ dụng cụ để mở xương ức trong mổ tim hở 

thông thường 

+ Phương tiện gây mê:  

      Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền TM trung 

ương hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê 

gối ngang vai. 



 

1061 

 

+ Kỹ thuật  

- Rạch da, mở dọc xương ức, mở và khâu treo màng tim 

- Phẫu tích di động thân tĩnh mạch vô danh, TM chủ trên phía trên TM vô danh, TM đơn. 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp TMCT phía trên TM vô danh, cặp TM vô danh, cặp TM chủ trên sát nhĩ phải (chú ý 

tránh tổn thương nút xoang). 

- Cắt bỏ hoặc không đoạn TMCT bị tắc. 

- Ghép đoạn TMCT bằng đoạn mạch nhân tạo thích hợp, 2 miệng nối khâu vắt. 

- Cắm lại TM vô danh vào đoạn TM mới ghép  

- Đuổi khí, Thả các cặp trên mạch nhân tạo, cầm máu miệng nối. 

- Đóng lại xương ức và vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu 

... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu dẫn lưu trung thất 

chảy nhiều 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: kiểm tra mạch quay, siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc 

hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại. 
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03.3173. PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CẢNH - ĐỘNG MẠCH DƯỚI 

ĐÒN  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật bắc cầu động mạch cảnh chung trái và dưới đòn trái hiện nay thường được áp 

dụng trong các trường hợp có hẹp hoặc có nguy cơ bị hẹp do phẫu thuật khác. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp hẹp động mạch dưới đòn trái 

- Các trường hợp đặt stentgraft Động mạch chủ có khả năng lấp động mạch dưới đòn trái 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Tai biến mạch não mới do thương tổn hẹp ĐMC trong vòng 4-6 tuần. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo 

(Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Miếng vá mạch nhân tạo. 

+ Phương tiện gây mê 

- Mê nội khí quản có giãn cơ hoặc gây tê tủy sống cao. 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung 

của phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền tĩnh mạch 

(TM)  trung ương hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm 

ngửa, có kê gối ngang vai, đầu quay đối diện với bên phẫu thuật, sát trùng bộc lộ nửa trên 

ngực, cổ đến cằm. Bộc lộ vùng tam giác scarpa 2 bên để lấy TM hiển nếu cần. 

+ Kỹ thuật  

- Rạch da song song dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm trái, 2/3 trên đường nối giữa mỏm 

chũm đến hõm ức. 

- Phẫu tích tổ chức dưới da đến máng cảnh: Động mạch (ĐM) cảnh nằm trong, TM cảnh 

nằm ngoài và thần kinh  X nằm dưới giữa khe 2 mạch này. Cần thiết có thể thắt nhánh mặt 

của TM cảnh, cặp, đốt các mạch máu nhỏ vắt ngang các ĐM cảnh. Vén nhẹ nhàng thần 

kinh XII. 

- Phẫu tích bóc tách động mạch dưới đòn trái 

- Luồn lacs các ĐM này 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp ĐMC trong và động mạch dưới đòn(bằng C clamp) 

- Nối ĐMC trong và động mạch dưới đòn bằng ống ghép số 8 (Goretex) 

- Đuổi khí, thả cặp ĐM cảnh và ĐM dưới đòn. 

- Khâu cột đầu gần của ĐM dưới đòn (phía dưới động mạch đốt sống) 

- Kiểm tra cầm máu đường khâu. 

- Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu 

... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu có khối máu tụ 

lớn, tăng dần. 

- Tai biến mạch não: hôn mê, liệt nửa người bên đối diện thương tổn. 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại. 
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03.3177. PHẪU THUẬT LẤY LỚP ÁO TRONG ĐỘNG MẠCH CẢNH 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Vữa xơ động mạch là sự phối hợp của nhiều thay đổi ở lớp nội mach của các động mạch 

có kích thước lớn và trung bình; bao gồm sự tích lũy tại chỗ của lipid, phức hợp glucid; 

tiểu cầu, các sản phẩm của máu; tổ chức xơ và lắng đọng canxi, kèm theo các tổn thương 

trên là sự thay đổi của lớp áo giữa. Mảng xơ vừa gây hẹp, tắc mạch mà hậu quả của nó là 

thiếu màu phần cơ thể tương ứng. Bóc nội mạch động mạch xơ vữa là lấy bỏ toàn bộ mảng 

vữa xơ cản trở dòng máu nhằm phục hồi lưu thông tuần hoàn. 

- Phẫu thuật lấy lớp áo trong hay bóc nội mạc động mạch cảnh ( ĐMC) là    phẫu thuật điều 

trị bệnh lý hẹp ĐMC. 

- Điều kiện: thương tổn hẹp khu trú: Không dùng phẫu thuật này cho những thương tổn xơ 

vữa lan tỏa, nhiều tầng. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Hẹp động mạch cảnh không triệu chứng: khi hẹp ≥ 60%. 

- Hẹp động mạch cảnh: chỉ định phẫu thuật khi hẹp ĐMC ≥ 70%. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Tai biến mạch não mới do thương tổn hẹp ĐMC trong vòng 4-6 tuần. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo 

(Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Miếng vá mạch nhân tạo. 

+ Phương tiện gây mê:  

      Mê nội khí quản có giãn cơ hoặc gây tê tủy sống cao. 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình theo 

qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 
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+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền tĩnh mạch 

(TM)  trung ương hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm 

ngửa, có kê gối ngang vai, đầu quay đối diện với bên phẫu thuật, sát trùng bộc lộ nửa trên 

ngực, cổ đến cằm. Bộc lộ vùng tam giác scarpa 2 bên để lấy TM hiển nếu cần. 

+ Kỹ thuật bóc nội mạc ĐMC kinh điển 

- Rạch da song song dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm, 2/3 trên đường nối giữa mỏm chũm 

đến hõm ức. 

- Phẫu tích tổ chức dưới da đến máng cảnh: Động mạch (ĐM) cảnh nằm trong, TM cảnh 

nằm ngoài và thần kinh  X nằm dưới giữa khe 2 mạch này. Cần thiết có thể thắt nhánh mặt 

của TM cảnh, cặp, đốt các mạch máu nhỏ vắt ngang các ĐM cảnh. Vén nhẹ nhàng thần 

kinh XII. 

- Phẫu tích rời ĐM cảnh khỏi máng cảnh, phía trên cách ngã 3 khoảng 2 cm phía dưới đến 

chỗ ĐMC chung không xơ vữa. Trong quá trình phẫu tích tránh động chạm nhiều vùng 

xoang cảnh vì dễ gây rối loạn huyết áp hoặc bong mảng xơ vữa. 

- Luồn lacs 3 ĐM này 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp ĐMC trong (bằng bulldog), ĐM cảnh chung, ĐM cảnh ngoài, luồn lacs siết các nhánh 

bên đầu tiên của ĐM cảnh ngoài. 

- Mở dọc mặt trước bên của xoang cảnh, dùng kéo mạch máu mở rộng đường rạch, phía 

trên hướng về ĐMC trong 1-2 cm cách ngã ba, phía dưới xuống đến phần ĐMC chung 

lành. 

- Dùng spatule bóc tách mảng xơ vữa trong lòng ĐMC chung, trong là chủ yếu. Nếu không 

thể bóc được tiếp phía gần các cặp ĐM có thể cắt ngang mảng xơ vữa rồi đính phần còn 

lại vào lòng mạch tránh lóc. 

- Bơm rửa sạch lòng ĐMC 

- Phục hồi ĐMC có thể khâu trực tiếp theo chiều dọc bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0 hoặc 

vá mở rộng bằng miếng vá nhân tạo hoặc bằng đoạn TM hiển bổ dọc đảo chiều. 

- Đuổi khí, thả cặp ĐM cảnh ngoài, ĐM cảnh chung, ĐMC trong. 

- Kiểm tra cầm máu đường khâu. 

- Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

+ Kỹ thuật bóc lộn nội mạc ĐMC 

- Bộc lộ và cặp các ĐMC làm tương tự như trên 

- Cắt chéo gốc ĐMC trong rời khỏi ngã ba ĐMC 

- Người phụ dùng 2 phẫu tích mạch máu cầm lớp áo ngoài đối xứng nhau của ĐMC trong 

để lộn lớp này trong quá trình bóc nội mạc. 

- Người mổ chính dùng spatule bóc mảng xơ vữa ĐMC trong theo chu vi và bóc đến hết 

mảng xơ vữa (thường tối đa 2cm cách ngã ba). 

- Bóc nội mạc ngã ba ĐMC tương tự như kỹ thuật kinh điển. 
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- Bơm rửa sạch lòng ĐMC 

- Khâu lại ĐMC trong vào ngã ba ĐMC 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu 

... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu có khối máu tụ 

lớn, tăng dần. 

- Tai biến mạch não: hôn mê, liệt nửa người bên đối diện thương tổn. 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại. 
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03.3180. PHẪU THUẬT FONTAN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất (Single ventricle-SV) là bệnh tim bẩm sinh trong đó 

chỉ có một tâm thất đủ kích thước và chức năng bơm máu đi nuôi cơ thể. SV được mô tả 

và phẫu thuật thành công vào những năm 50 của thể kỷ XX, với phẫu thuật Glenn năm 

1958 và đặc biệt phẫu thuật Fontan năm 1968 đã cải thiện rõ kết quả điều trị bệnh SV. 

- Ngày nay, phẫu thuật Fontan với miệng nối ngoài tim bằng mạch nhân tạo được áp dụng 

rộng rãi tại hầu hết các trung tâm phẫu thuật tim để điều trị bệnh SV với tỷ lệ tử vong dao 

động từ 0%-5%. Có nhiều cách phân loại bệnh như teo thất trái, teo thất phải và loại không 

xác định hoặc SV tăng áp lực động mạch phổi (ĐMP) (nhiều máu lên phổi) và loại hẹp 

phổi (ít máu lên phổi). Người bệnh cần được chẩn đoán ở thể tăng áp lực ĐMP hay thể 

hẹp phổi để có phương pháp điều trị hợp lý. Đối với các trường hợp có tăng áp lực ĐMP 

cần được phẫu thuật thắt hẹp ĐMP để làm giảm áp lực ĐMP chuẩn bị cho phẫu thuật thì 

sau (phẫu thuật Glenn hai hướng và phẫu thuật Fontan). Với người bệnh có hẹp phổi, kích 

thước ĐMP chưa đủ cần phải phẫu thuật bắc cầu chủ phổi để kích thước ĐMP tăng lên đủ 

điều kiện phẫu thuật các thì sau. 

- Phẫu thuật Fontan là phẫu thuật thường tiến hành sau phẫu thuật nối thông động mạch 

chủ-động mạch phổi hai chiều. Dưới đây chỉ trình bày phẫu thuật Fontan cải tiến sau phẫu 

thuật nối thông động mạch chủ-động mạch phổi hai chiều. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Trẻ có bệnh tim bẩm sinh dạng có một tâm thất Điều kiện để phẫu thuật Fontan 

- Tuổi: Người bệnh từ 4 tuổi đến 15 tuổi. 

- Nhịp xoang. 

- Đổ về tỉnh mạch chủ bình thường. 

- Áp lực ĐMP trung bình ≤ 15 mm Hg. 

- Sức cản phổi ≤ 4 đơn vị Wood/m² 

- Chỉ số McGoon ≥ 1,8, Nakata ≥ 150 

- tổn thương van tim có thể sửa hoặc thay van. 

- Chức năng tim ≥ 50%. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Sức cản phổi > 4 đơn vị Wood/m² 

- Thiểu sản động mạch phổi nặng 

- Giảm chức năng thất trái nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 
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2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

VI. CÁC BƯỚC KỸ THUẬT 

-  Mở dọc xương ức hoặc mở lại dọc giữa xương ức (cầm máu xương ức). 
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- Gỡ dính màng tim, khâu treo màng tim, phẫu tích tĩnh mạch chủ dưới sát cơ hoành. 

 Shunt trong tim: 

- Đặt ống (canuyn) động mạch chủ, 2 tĩnh mạch chủ và nối với các đường động mạch và 

tĩnh mạch của máy tim phổi. 

- Luồn dây (lacs) để thắt hai tĩnh mạch . 

- Chạy máy tim phổi, thắt hai tĩnh mạch chủ (chạy toàn bộ). 

- Làm túi và đặt kim truyền gốc động mạch chủ (dung dịch bảo vệ cơ tim) 

- Chạy máy tim phổi, thắt 2 tĩnh mạch chủ (chạy toàn bộ). 

- Cặp động mạch chủ, truyền dịch lạnh bảo vệ cơ tim vào gốc động mạch chủ, đổ nước lạnh 

màng tim, mở nhĩ phải. 

- Dùng mạch Gore-tex đường kính 10-14 mm,chiều dài từ lỗ đổ của tĩnh mạch chủ dưới lên 

đến lỗ đổ của tĩnh mạch chủ trên. Mở đoạn mạch này theo chiều dọc. 

- Khâu đoạn mạch này vào trong nhĩ phải sao cho tạo thành ống nối tĩnh mạch chủ dưới với 

tĩnh mạch chủ trên 

- Nối phần còn lại của tĩnh mạch chủ trên với động mạch phổi phải. 

- Mở cửa sổ ở mạch Gore-tex vào nhĩ Phải tránh hội chứng mất protein ruột (B). 

- Đóng nhĩ phải, tháo lắc tĩnh mạch. 

 Shunt ngoài tim: 

- Đặt ống (canuyn) động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới và nối với các đường động mạch và 

tĩnh mạch của máy tim phổi. 

- Luồn dây (lacs) để thắt tĩnh mạch chủ dưới . 

- Chạy máy tim phổi, thắt tĩnh mạch chủ dưới (chạy hỗ trợ). 

- Cặp cắt rời tĩnh mạch chủ dưới khỏi nhĩ phải, đóng nhĩ phải chỉ prolen 6-0. 

- Dùng đoạn mạch Gore-tex đường kính 20 mm nối tĩnh mạch chủ dưới với động mạch phổi 

phải như hình vẽ 2. Làm cửa sổ mạch nhân tạo với nhĩ phải. 

- Khâu thắt hoặc cắt rời thân động mạch phổi, đóng lại bằng chỉ prolen 5-0. 

- Chạy máy hỗ trợ. 

- Ngừng máy, rút các ống, trung hoà. 

- Cầm máu, dẫn lưu (màng tim, sau xương ức). 

- Đặt điện cực tim và đóng vết mổ. 

 Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VII. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 
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2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VIII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Theo dõi suy tuần hoàn Fontan. 
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03.3181. PHẪU THUẬT CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chuyển vị động mạch hay còn gọi chuyển gốc động mạch hoàn toàn là bệnh lý tim bẩm 

sinh có tím với đặc điểm bất tương thích giữa tâm thất và các đại động mạch (động mạch 

chủ xuất phát từ thất phải, động mạch phổi xuất phát từ thất trái) và có sự tương thích giữa 

tâm nhĩ với tâm thất.  

- Bệnh chuyển gốc động mạch chiếm khoảng 5-7% các bệnh lý tim bẩm sinh, tương ứng 

với 20-30 trẻ trong 100.000 trẻ sinh ra. Tỉ lệ nam:nữ dao động từ 1,5-3,2:1. 

- Phẫu thuật chuyển gốc động mạch là phẫu thuật chuyển lại vị trí của các đại động mạch, 

bao gồm tạo hình lại động mạch chủ, chuyển lại động mạch vành và tạo hình lại động 

mạch phổi. Phẫu thuật được Jatene thực hiện thành công đầu tiên năm 1975 trên bệnh nhân 

trẻ nhỏ mắc chuyển gốc động mạch không hẹp động mạch phổi và thông liên thất. Hiện 

nay, phẫu thuật chuyển gốc động mạch là sự lựa chọn đầu tiên trong điều trị bệnh chuyển 

gốc động mạch không hẹp động mạch phổi với tỉ lệ sống sau 15 năm là 90%) 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Mổ sớm ngay khi có chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt. Tối đa là 2 tuần đầu sau sinh 

(đối với thể CGĐM kèm TLT). 

a. Chuyển gốc động mạch lành vách liên thất 

b. Chuyển gốc động mạch có thông liên thất 

- Chuyển gốc động mạch kèm theo thông liên thất và hẹp eo ĐMC 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 
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phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, những rủi 

ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì. Gia đình người bệnh 

ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những khả 

năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, 

do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

VI. CÁC BƯỚC KỸ THUẬT 

Bước1: Mở ngực đường giữa xương ức, lấy màng tim, đánh giá thương tổn giải phẫu, phẫu 

tích. 

- Lấy màng tim: sau khi mở ngực đường giữa xương ức, màng tim được làm sạch và lấy để 

chuẩn bị dùng cho tạo hình lại ĐMP mới 

- Đánh giá thương tổn giải phẫu khi tim được bộc lộ ra: tương quan và kích thước của đại 

động mạch, giải phẫu của ĐMV cần đánh giá một cách tổng quan và chi tiết nhằm đề ra 

chiến lược cho phẫu thuật CGĐM tiếp theo. 

- Phẫu tích: phẫu tích cẩn thận các động mạch lớn một cách thường quy trước khi chuẩn bị 

thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, ĐMP được phẫu tích và giải phóng tự do tối đa cả thân 

và hai nhánh cho đến tận chỗ chia nhánh vào rốn phổi, ĐMP giải phóng tốt sẽ tránh được 

tình trạng căng, chảy máu và hẹp trên van ĐMP mới sau khi đưa ĐMP ra phía trước ĐMC. 

Bước 2: Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch, thiết lập máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch: tiến hành lắp ống ĐMC, trong CGĐM ống ĐMC 

thường được đặt tại vị trí sát với nguyên ủy của động mạch thân cánh tay đầu nhằm có 

được chiều dài tối đa của ĐMC lên để chuẩn bị cho việc tái tạo lại ĐMC mới và thực hiện 

thủ thuật Lecompte, sau đó tiến hành đặt hai ống tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới. 
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- Thiết lập máy tim phổi nhân tạo với máu mồi chuẩn, màng trao đổi ô xy và tưới máu không 

mạch đập. Lưu lượng được tính 2,5-3 lít/m2. 

- Bệnh nhân có thể được chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể theo phương pháp hạ nhiệt độ 

sâu và ngừng tuần hoàn hoặc phương pháp hạ nhiệt độ mức độ trung bình  kèm chạy máy 

với lưu lượng thấp. 

- Ống động mạch được thắt và cắt rời. 

Bước3: Ngừng tim, bảo vệ cơ tim bằng dung dịch liệt tim, trong trường hợp cặp ĐMC kéo 

dài, có thể dùng lại tiếp một liều dung dịch liệt tim qua catheter bơm trực tiếp vào lỗ ĐMV. 

Nước muối sinh lý lạnh vô trùng được tưới trực tiếp vào tim trong quá trình làm liệt tim, nhằm 

bảo vệ cơ tim tốt hơn. 

Bước 4: Tạo hình lại ĐMC và chuyển ĐMV. 

- Tạo hình lại ĐMC: sau khi cặp ĐMC và dùng xong dung dịch liệt tim, ĐMC được cắt 

ngang phía trên mép van ĐMC 5 mm, ĐMP cắt ngang tại vị trí sát với chạc ba ĐMP, giải 

phóng tối đa hai nhánh của ĐMP. Đa số các tác giả trên thế giới áp dụng thủ thuật 

Lecompte để chuyển chạc ba ĐMP ra phía trước ĐMC lên. Tiến hành tạo hình lại ĐMC 

mới bằng miệng nối giữa đầu gần của ĐMP cũ và đầu xa của ĐMC cũ, nếu ĐMP cũ giãn 

nhiều thì đầu gần của ĐMP cũ được làm nhỏ bớt sao cho tương đương với kích thước của 

đầu xa ĐMC cũ trước khi ĐMC mới được tạo hình lại. Trong trường hợp có kèm theo 

thiểu sản quai ĐMC và hẹp eo ĐMC, phẫu thuật CGĐM và tạo hình quai ĐMC có thể 

được tiến hành với kỹ thuật tưới máu não chọn lọc hoặc ngừng tuần hoàn hạ nhiệt độ sâu. 

Đoạn hẹp eo ĐMC được cắt bỏ, miệng nối giữa ĐMC xuống với mặt dưới của quai ĐMC 

được tiến hành theo kỹ thuật cắt nối tận tận hoặc tận bên. 

- Chuyển động mạch vành: ĐMV được cắt rời ra từ xoang Valsalva của ĐMC cũ với cúc áo 

rộng rãi, được giải phóng khỏi thượng tâm mạc giúp ĐMV có thể di động dễ dàng tránh 

quá căng và xoắn rồi được trồng lại vào ĐMC mới ở vị trí thích hợp theo các phương pháp 

khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

Bước 5: Tạo hình lại ĐMP: tạo hình lại toàn bộ ĐMP mới bằng cách thiết lập sự liên tục giữa 

thất phải và ĐMP, tránh gây hẹp trên van ĐMP bằng cách mở rộng miếng vá màng tim ở vị 

trí xoang Valsalva của ĐMC cũ sau khi ĐMV đã được phẫu tích lấy ra, ngăn ngừa sự xoắn và 

căng ĐMP bằng cách giải phóng tối đa hai nhánh của ĐMP đến tận rốn phổi. Có bốn kỹ thuật 

chính trên thế giới được giới thiệu và áp dụng bao gồm:  

- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt. 

- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt cải tiến 

- Tạo hình ĐMP trực tiếp 

- Tạo hình ĐMP bằng một miếng vá màng tim kiểu đũng quần. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và ngừng máy nếu huyết động tốt. Đặt 

hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 
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- Rút các ống khỏi tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà heparin 

bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

- Mở xương ức, đặt thẩm phân phúc mạc nếu tiên lượng không tốt về huyết động khi khép 

ngực. 

Dự kiến thời gian phẫu thuật: 300 - 350 phút 

VII. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VIII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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03.3184. PHẪU THUẬT PHỤC HỒI LƯU THÔNG  

TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BỊ TẮC 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Vật liệu thay thế có thể bằng đoạn mạch nhân tạo sinh học hoặc tổng hợp 

- Phục hồi lưu thông TMCT bị tắc đơn thuần hay kết hợp với 1 phẫu thuật khác (u trung thất 

xâm lấn TMCT). 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Tắc TMCT có triệu chứng ứ trệ tuần hoàn TM chủ trên trên lâm sàng 

- Là một phần trong phẫu thuật điều trị các khối u trung thất có xâm lấn TMCT. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, kim, kìm cặp kim, phẫu tích mạch máu. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng Dacron, Gore-tex. Đoạn mạch nhân 

tạo sinh học (homograft hoặc xenograft).Bộ dụng cụ để mở xương ức trong mổ tim hở 

thông thường 

+ Phương tiện gây mê:  

       Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền TM trung 

ương hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê 

gối ngang vai. 

+ Kỹ thuật  
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- Rạch da, mở dọc xương ức, mở và khâu treo màng tim 

- Phẫu tích di động thân tĩnh mạch vô danh, TM chủ trên phía trên TM vô danh, TM đơn. 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp TMCT phía trên TM vô danh, cặp TM vô danh, cặp TM chủ trên sát nhĩ phải (chú ý 

tránh tổn thương nút xoang). 

- Cắt bỏ hoặc không đoạn TMCT bị tắc. 

- Ghép đoạn TMCT bằng đoạn mạch nhân tạo thích hợp, 2 miệng nối khâu vắt. 

- Cắm lại TM vô danh vào đoạn TM mới ghép  

- Đuổi khí, Thả các cặp trên mạch nhân tạo, cầm máu miệng nối. 

- Đóng lại xương ức và vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu 

... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu dẫn lưu trung thất 

chảy nhiều 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: kiểm tra mạch quay, siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc hoặc 

hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại. 
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03.3185. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH NGỰC XUỐNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- ĐMC ngực hay còn gọi là ĐMC xuống được giới hạn đầu trên là ngay sau ĐM dưới đòn 

trái, đầu dưới là cơ hoành. ĐMC ngực được coi là giãn khi có đường kính lớn hơn 4 cm.  

- Có hai hình thái phồng ĐMC ngực là phồng thực sự (thường do bệnh lý) và giả phồng 

(thường gặp sau chấn thương) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân không có triệu chứng + Đường kính khối phồng > 5 cm 

- Bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có hội chứng Marfan + Đường kính khối phồng > 

4,5 cm  

- Bệnh nhân có triệu chứng + Bất kể kích thước khối phồng 

- Vỡ hoặc lóc tách cấp tính khối phồng 

- Giả phồng hoặc phồng ĐMC ngực đoạn lên sau chấn thương 

- Phồng ĐMC lên có đường kính < 5 cm nhưng có tốc độ giãn > 0,5 cm / năm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví dụ: 

bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan thận, suy hô 

hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

- Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

(trong trường hợp chạy máy lấy lại máu) 

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, bộ dụng cụ mở ngực, bộ dụng cụ phẫu 

thuật mạch máu, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng (áo mổ, khăn 

trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, màn hình theo dõi các thông số cơ bản (nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, 

bão hòa oxy, nhiệt độ. 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy lấy lại máu + bộ dây 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 
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4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Phương pháp vô cảm 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, đặt các đường truyền tĩnh 

mạch. 

Các bước phẫu thuật 

- Bệnh nhân nằm nghiêng 90° sang phải, tay trái để ngang đầu. 

- Sát trùng toàn bộ phần trước ngực trước và sau bên, từ cổ xuống đến mào chậu. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu trường 

(phần ngực sau bên ra đến cột sống, từ xương bả vai xuống đến mào chậu). 

- Mở ngực sau bên qua khoang liên sườn 3. Heparin toàn thân. 

- Phẫu tích ĐMC ngực đánh giá thương tổn. Hạ huyết áp chỉ huy. 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC bị giãn, thay bằng đoạn mạch nhân tạo. 

- Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu màng phổi. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, lưu lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite. 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu, mạch ngoại vi, cảm giác và vận 

động hai chân. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu 

- Tràn dịch màng phổi 

- Tràn dưỡng chấp  

- Liệt hoành 

- Khàn tiếng 
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- Yếu, liệt hai chân 

- Tắc mạch ngoại vi 

- Suy tim 

- Suy hô hấp 

- Suy gan thận 

- Nhiễm trùng  
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03.3196. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH EO ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 8%. Hẹp eo động mạch chủ rất 

hay đi kèm với các bệnh tim bẩm sinh phức tạp khác mà đặc biệt hay gặp trong hội 

chứng Turner (20%), hội chứng Noonan. 

- Bệnh cần được phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh hay ở trẻ nhỏ, nếu không có thể dẫn đến 

những biến chứng có thể nguy hiểm tới tính mạng ở trẻ lớn và người lớn, bao gồm: 

phình, lóc động mạch chủ ngực, tăng huyết áp, giãn phình, vỡ các mạch não… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán xác định hẹp eo động mạch chủ có chênh áp từ 20 - 30 

mmHg trở lên. 

- Kèm theo một hoặc nhiều các triệu chứng: tăng huyết áp chi trên khó khống chế, suy tim 

sung huyết, phì đại thất trái … 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suytim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

+ Dị dạng lồng ngực, dày dính màng phổi trái do chấn thương hoặc bệnh lý. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Kíp ngoại khoa: 3 người (1 phẫu thuật viên chính, hai phẫu thuật viên trợ giúp). 

- Kíp gây mê: 2 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng phụ mê). 

- Kíp phục vụ dụng cụ: 2 điều dưỡng (1 phục vụ trực tiếp, 1 bên ngoài). 

2. Người bệnh 

- Giải thích kĩ với gia đình và người bệnh về cuộc phẫu thuật, ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Chiều hôm trước được tắm rửa 2 lần nước có pha betadine và thay toàn bộ quần áo sạch. 

- Đánh ngực bằng xà phòng bétadine trước khi bôi dung dịch sát khuẩn lên vùng phẫu thuật. 

3. Phương tiện 

-  Dụng cụ phẫu thuật: Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, 

ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

Kìm kẹp kim, phẫu tích mạch máu cỡ lớn đến vừa (3/0,4/0,5/0). Chỉ phẫu thuật cần có chỉ 

mạch máu (prolene hoặc ethylene 3/0 đến 5/0). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng PTFE, 

Dacron, Gore-tex hoặc mạch Dacron có tráng bạc (Silvergraft). 

- Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  

4. Hồ sơ bệnh án: Theo quy định chung của bệnh án phẫu thuật. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

. Tư thế 

- Người bệnh nằm nghiêng 90 độ 

- Phẫu thuật viên chính đứng sau lưng người bệnh, 2 phẫu thuật viên phụ đứng đối diện 

với phẫu thuật viên chính. 

. Vô cảm 

- Gây mê nội khí quản thông khí 1 phổi. 

- Sử dụng ống nội khí quản hai nòng, làm xẹp phổi bên trái. 

. Kỹ thuật 

- Thực hiện cầu nối nách - đùi bằng mạch nhân tạo (nếu cần thiết). 

- Mở ngực sau bên trái, khoang liên sườn 3-4. 

- Mở phế mạc bộc lộ toàn bộ vùng hẹp eo cho đến nơi xuất phát động mạch dưới đòn. 

Chú ý tránh làm tổn thương các dây thần kinh quặt ngược, thần kinh hoành và thần kinh 

X. 

- Clamp động mạch chủ trên và dưới vùng hẹp eo. 

- Sử dụng một trong các kĩ thuật: cắt nối tận tận, vá mở rộng động mạch chủ, thay đoạn 

động mạch chủ nhân tạo, sử dụng vạt động mạch dưới đòn trái để loại bỏ tổn thương hẹp 

eo, phục hồi lưu thông động mạch chủ. 

- Cầm máu, đóng lại phế mạc, đặt hệ thống dẫn lưu màng phổi. 

- Đóng ngực theo giải phẫu. 

VI. THEO DÕI  

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Chụp phổi ngay sau khi người bệnh về phòng hồi sức. 

- Theo dõi dấu hiệu tràn máu, tràn khí màng phổi. 

- Theo dõi vết mổ. 

- Phải kiểm tra siêu âm tim trước khi ra viện. 

- Theo dõi xa: đánh giá phục hồi chức năng tim. Sau phẫu thuật cần 6 tháng kiểm tra siêu 

âm 1 lần. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Tràn máu - tràn khí màng phổi: tuỳ mức độ mà điều trị nội khoa, dẫn lưu màng phổi hay 

mổ lại. 

- Xẹp phổi: lý liệu pháp, nội soi khí phế quản hút đờm, mổ lại. 

- Suy tim: điều trị trợ tim, hồi sức. 

- Nhiễm trùng: thay băng, cấy vi sinh, điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Hẹp tồn lưu: theo dõi, điều trị nội khoa, nong hẹp, mổ lại. 

- Tổn thương thần kinh: theo dõi, điều trị nội khoa. 
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03.3197. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH EO ĐỘNG MẠCH CHỦ  

CÓ HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 8%. Hẹp eo động mạch chủ rất 

hay đi kèm với các bệnh tim bẩm sinh phức tạp khác mà đặc biệt hay gặp trong hội 

chứng Turner (20%), hội chứng Noonan. 

- Bệnh cần được phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh hay ở trẻ nhỏ, nếu không có thể dẫn đến 

những biến chứng có thể nguy hiểm tới tính mạng ở trẻ lớn và người lớn, bao gồm: 

phình, lóc động mạch chủ ngực, tăng huyết áp, giãn phình, vỡ các mạch não… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán xác định hẹp eo động mạch chủ có chênh áp từ 20 - 30 

mmHg trở lên. 

- Kèm theo một hoặc nhiều các triệu chứng: tăng huyết áp chi trên khó khống chế, suy tim 

sung huyết, phì đại thất trái … 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suytim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

+ Dị dạng lồng ngực, dày dính màng phổi trái do chấn thương hoặc bệnh lý. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Kíp ngoại khoa: 3 người (1 phẫu thuật viên chính, hai phẫu thuật viên trợ giúp). 

- Kíp gây mê: 2 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng phụ mê). 

- Kíp phục vụ dụng cụ: 2 điều dưỡng (1 phục vụ trực tiếp, 1 bên ngoài). 

2. Người bệnh 

- Giải thích kĩ với gia đình và người bệnh về cuộc phẫu thuật, ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Chiều hôm trước được tắm rửa 2 lần nước có pha betadine và thay toàn bộ quần áo sạch. 

- Đánh ngực bằng xà phòng bétadine trước khi bôi dung dịch sát khuẩn lên vùng phẫu thuật. 

3. Phương tiện 

-  Dụng cụ phẫu thuật 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương 

ức, chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. Kìm kẹp kim, 

phẫu tích mạch máu cỡ lớn đến vừa (3/0,4/0,5/0). Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 3/0 đến 5/0). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng PTFE, Dacron, 

Gore-tex hoặc mạch Dacron có tráng bạc (Silvergraft). 

- Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  
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4. Hồ sơ bệnh án: Theo quy định chung của bệnh án phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

. Tư thế: 

- Người bệnh nằm nghiêng 90 độ 

- Phẫu thuật viên chính đứng sau lưng người bệnh, 2 phẫu thuật viên phụ đứng đối diện với 

phẫu thuật viên chính. 

. Vô cảm: 

- Gây mê nội khí quản thông khí 1 phổi. 

- Sử dụng ống nội khí quản hai nòng, làm xẹp phổi bên trái. 

. Kỹ thuật: 

- Thực hiện cầu nối nách - đùi bằng mạch nhân tạo (nếu cần thiết). 

- Mở ngực sau bên trái, khoang liên sườn 3-4. 

- Mở phế mạc bộc lộ toàn bộ vùng hẹp eo cho đến nơi xuất phát động mạch dưới đòn. Chú ý 

tránh làm tổn thương các dây thần kinh quặt ngược, thần kinh hoành và thần kinh X. 

- Clamp động mạch chủ trên và dưới vùng hẹp eo. 

- Sử dụng một trong các kĩ thuật: cắt nối tận tận, vá mở rộng động mạch chủ, thay đoạn động 

mạch chủ nhân tạo, sử dụng vạt động mạch dưới đòn trái để loại bỏ tổn thương hẹp eo, phục 

hồi lưu thông động mạch chủ. 

- Cầm máu, đóng lại phế mạc, đặt hệ thống dẫn lưu màng phổi. 

- Đóng ngực theo giải phẫu. 

VI. THEO DÕI  

- Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Chụp phổi ngay sau khi người bệnh về phòng hồi sức. 

- Theo dõi dấu hiệu tràn máu, tràn khí màng phổi. 

- Theo dõi vết mổ. 

- Phải kiểm tra siêu âm tim trước khi ra viện. 

- Theo dõi xa: đánh giá phục hồi chức năng tim. Sau phẫu thuật cần 6 tháng kiểm tra siêu 

âm 1 lần.  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Tràn máu - tràn khí màng phổi: tuỳ mức độ mà điều trị nội khoa, dẫn lưu màng phổi hay 

mổ lại. 

- Xẹp phổi: lý liệu pháp, nội soi khí phế quản hút đờm, mổ lại. 

- Suy tim: điều trị trợ tim, hồi sức. 

- Nhiễm trùng: thay băng, cấy vi sinh, điều trị theo kháng sinh đồ. 

- Hẹp tồn lưu: theo dõi, điều trị nội khoa, nong hẹp, mổ lại. 
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- Tổn thương thần kinh: theo dõi, điều trị nội khoa. 

03.3199. PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CẢNH GỐC, CẢNH TRONG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phình động mạch cảnh là bệnh lý phình động mạch ngoại vi thường gặp. Nguyên nhân 

thường do xơ vữa động mạch cảnh chiếm 50%, còn lại là do chấn thương, do phẫu thuật 

hoặc bệnh giang mai. Vị trí phình thường gặp là động mạch cảnh chung và ngã ba động 

mạch cảnh. Phình động mạch cảnh thường gây nguy cơ thiếu máu não, đột quỵ, chèn ép 

các tổ chức cơ và thần kinh vùng nền cổ. Biến chững vỡ phình ít gặp. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Chỉ định phẫu thuật cắt bỏ túi phình, thay đoạn động mạch cảnh bằng đoạn tĩnh mạch 

hiển đảo chiều tự thân hoặc bằng đoạn mạch nhân tạo. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Tai biến mạch não mới do thương tổn hẹp ĐMC trong vòng 4-6 tuần. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1 phẫu thuật viên phụ, 2 kỹ thuật 

viên dụng cụ. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo 

(Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 5.0; 6.0). Các loại banh vết mổ tự động dùng cho mạch ngoại vi 

(banh Beckmann). Miếng vá mạch nhân tạo. 

+ Phương tiện gây mê:  

-       Mê nội khí quản có giãn cơ hoặc gây tê tủy sống cao. 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng. Đặt đường truyền TM trung 

ương hoặc nhiều đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê 
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gối ngang vai, đầu quay đối diện với bên phẫu thuật, sát trùng bộc lộ nửa trên ngực, cổ 

đến cằm. Bộc lộ vùng tam giác scarpa 2 bên để lấy TM hiển nếu cần. 

+ Thay đoạn động mạch cảnh 

- Rạch da song song dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm, 2/3 trên đường nối giữa mỏm 

chũm đến hõm ức. 

- Phẫu tích tổ chức dưới da đến máng cảnh: ĐM cảnh nằm trong, TM cảnh nằm ngoài và 

thần kinh  X nằm dưới giữa khe 2 mạch này. Cần thiết có thể thắt nhánh mặt của TM 

cảnh, cặp, đốt các mạch máu nhỏ vắt ngang các ĐM cảnh. Vén nhẹ nhàng thần kinh XII. 

- Phẫu tích rời ĐM cảnh khỏi máng cảnh, phía trên và dưới cách túi phình khoảng 2 cm. 

Luồn lacs ĐM cảnh chung, ĐM cảnh trong và cảnh ngoài. 

- Heparin toàn thân liều 50UI/Kg 

- Cặp ĐM cảnh trong, ĐM cảnh chung, ĐM cảnh ngoài, luồn lacs siết các nhánh bên đầu 

tiên của ĐM cảnh ngoài. 

- Cắt bỏ túi phình ĐM cảnh. Thay đoạn ĐM cảnh bằng đoạn mạch nhân tạo có kích thước 

phù hợp hoặc đoạn TM hiển tự thân đảo chiều. 

- Miệng nối sử dụng chỉ prolene cỡ nhỏ (5/0 hoặc 6/0), khâu vắt. 

- Nếu túi phình chỉ chiếm một phần động mạch cảnh có thể cắt túi phình, khâu phục hồi 

động mạch cảnh trực tiếp theo chiều dọc bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0 hoặc vá mở 

rộng bằng miếng vá nhân tạo hoặc bằng đoạn TM hiển bổ dọc đảo chiều. 

- Đuổi khí, thả cặp ĐM cảnh ngoài, ĐM cảnh chung, ĐMC trong. 

- Kiểm tra cầm máu đường khâu. 

- Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu, kết thúc phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu có khối máu tụ 

lớn, tăng dần. 

- Tai biến mạch não: hôn mê, liệt nửa người bên đối diện thương tổn. 

- Tắc, hẹp, xoắn mạch nhân tạo: kiểm tra mạch quay, siêu âm Doppler, mổ lại nếu tắc 

hoặc hẹp nhiều. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm  cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại, thắt mạch. 
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03.3202. THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trong thời kỳ bào thai, ống động mạch (ÔĐM) dẫn phần lớn lưu lượng tim phải từ ĐM phổi 

sang ĐM chủ. Khi trẻ sinh ra, bình thường ÔĐM đóng lại. Nếu ống không đóng lại sau khi 

sinh sẽ gây ra sự lưu thông bất thường của dòng máu qua ÔĐM từ ĐM chủ sang ĐM phổi. 

Đó là bệnh CÔĐM.. Trường hợp bệnh phát hiện ở trẻ lớn hoặc người lớn thì cần chú ý trong 

quá trình phẫu thuật những tai biến có thể xảy ra. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về 
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những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do 

bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 

2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch. Đánh 

giá kích thước ống động mạch. 

- Ở trẻ nhỏ thông thường ống động mạch kích thước nhỏ, thành ống mềm nên có thể thắt ống 

bằng chỉ hoặc clip. Trong trường hợp trẻ lớn hoặc người lớn thì ống động mạch có kích thước 

lớn, đồng thời thành ống mủn nên cần chú ý khi phẫu thuật. Các bước cắt ống: clamp 2 đầu 

ống động mạch sát động mạch chủ và động mạch phổi, cắt ống động mạch, khâu đóng 2 đầu 

động mạch chủ và động mạch phổi bằng chỉ Prolene. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu mở 

ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

- Trường hợp đánh giá nếu nguy cơ cặp gây vỡ ống dẫn đến biến chứng chảy máu nguy hiểm 

thì nên mở đường giữa, đánh giá cụ thể có cần sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo hay không 

9. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, 
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các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại sớm 

để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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09.6. CẤP CỨU CAO HUYẾT ÁP 

Cơn tăng huyết áp cấp cứu và một số điều cần biết 

Tăng huyết áp là bệnh cảnh lâm sàng thường gặp, và là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh 

lý mạch vành, mạch máu não. Cơn tăng huyết áp (hypertensive crisis) là khi huyết áp tăng lên 

nhanh chóng và nghiêm trọng (huyết áp tâm thu ≥ 180 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 

120 mmHg), có thể gặp ở 1-3% những bệnh nhân tăng huyết áp mạn tính. Gồm 2 thể lâm 

sàng: cơn tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương 

1. CƠN TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU 

Tăng huyết áp cấp cứu là tăng huyết áp nghiêm trọng (huyết áp tâm thu ≥ 180mmHg, và/hoặc 

huyết áp tâm trương ≥ 120mmHg), có kèm theo tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện hoặc 

nặng hơn. 

Tổn thương cơ quan đích thường gặp là: Bệnh não tăng huyết áp, xuất huyết nội sọ, đột quỵ 

thiếu máu não, nhồi máu cơ tim cấp, suy thất trái cấp tính kèm phù phổi, đau ngực không ổn 

định, phình tách động mạch chủ, suy thận cấp và sản giật. 

2. TĂNG HUYẾT ÁP KHẨN TRƯƠNG 

Tăng huyết áp khẩn trương là tình huống lâm sàng có huyết áp tăng cao kịch phát (HATT ≥ 

180mmHg hoặc HATTr ≥ 120mmHg), nhưng không có bằng chứng tổn thương cơ quan đích. 

Thường gặp ở những bệnh nhân không tuân thủ điều trị, hoặc ngưng thuốc hạ áp đang dùng. 

Điều trị tăng huyết áp khẩn trương thường là dùng thuốc uống và hạ huyết áp từ từ trong 24 - 

48 giờ, huyết áp cần hạ từ từ vì hiện không có bằng chứng về lợi ích trong việc hạ nhanh huyết 

áp ở những bệnh không có dấu hiệu tổn thương cơ quan đích mà ngược lại việc hạ HA nhanh 

quá có thể gây tổn thương cơ quan đích. 

Điều quan trọng là không được dùng thuốc gây hạ huyết áp mạnh, đột ngột có thể gây tổn 

thương đáng kể do giảm tưới máu. Trong thực hành lâm sàng, việc dùng thuốc nifedipine nhỏ 

dưới lưỡi để hạ áp trong tăng huyết áp khẩn trương đã không còn được khuyến cáo vì có thể 

gây hạ huyết áp nhanh, nghiêm trọng, có thể khởi phát các biến cố thiếu máu não, thiếu máu 

cơ tim. 

3. ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU 

Mục tiêu điều trị tăng huyết áp cấp cứu là nên hạ huyết áp tâm thu không quá 25% trong 

khoảng 1 giờ đầu, và nếu ổn định giảm xuống 160/100mmHg trong 2-6 giờ tiếp theo và thận 

trọng hạ huyết áp về bình thường sau 24 - 48 giờ. Một số trường hợp có chỉ định riêng biệt 

(bệnh nhân lóc tách động mạch chủ - Huyết áp tâm thu (HATT) cần hạ xuống <120mmHg 

trong giờ đầu, bệnh nhân có tiền sản giật, sản giật, bệnh nhân có cơn THA do u tủy thượng 

thận - HATT cần giảm xuống < 140mmHg trong giờ đầu. 

Việc xác định các cơ quan đích bị tổn thương và các can thiệp điều trị đặc biệt khác ngoài 

việc hạ áp, xác định các yếu tố làm tình trạng THA nặng thêm như đau, lo lắng, sử dụng thuốc 

kích thích như amphetamine, cocaine…là rất cần thiết. 

Những bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu ngoài việc cần điều trị ngay lập tức còn cần chẩn 

đoán tìm nguyên nhân gây tăng huyết áp. Tuỳ theo dân số, người ta nhận thấy có khoảng 20% 
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- 50% bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu có nguyên nhân thứ phát gây tăng huyết áp. 

Thuốc lý tưởng để điều trị tăng huyết áp là phải khởi phát nhanh, hiệu lực mạnh, hồi phục 

nhanh chóng, không gây nhịp nhanh, ít tác dụng phụ. 

Một số thuốc truyền tĩnh mạch thường được dùng hiện nay: Sodium nitroprusside, nicardipine, 

nitroglycerine, labetalol, hydralazine... 

4. XỬ TRÍ CAO HUYẾT ÁP TRONG PHÒNG MỔ 

Khi có tăng HA trong mổ, việc đầu tiên phải tìm nguyên nhân, xác định đủ thuốc ngủ, thuôc 

giảm đau và giãn cơ. Sau điều chỉnh thuốc mê, HA vẫn không giảm thì sử dụng các thuốc hạ 

HA. 

Nguyên nhân: 

Cao huyết áp trước mổ 

Mê nông, giảm đau không đủ 

CO2 máu tăng và thiếu oxy máu 

Dùng các thuốc co mạch 

Truyền dịch quá nhiều 

Xử trí: 

Gây mê đủ sâu, tránh các kích thích phẫu thuật 

Tránh và điều trị kịp thời tình trạng thiếu oxy, thừa CO2 

Sử dụng thuốc hạ huyết áp như nicardipine, nitroprusside, nitroglycerine… 

(1). Thuốc chẹn bêta 

- Các thuốc chẹn bêta đường tĩnh mạch hạ HA tốt, phòng và điều trị thiếu máu vành một cách 

có hiệu quả. 

- Duy trì thuốc hạ HA chẹn bêta, liều cuối cùng được dùng đồng thời với thuốc tiền mê. 

- Esmolol có tác dụng nhanh, thời gian tác dụng ngắn rất phù hợp hạ HA với giai đoạn phẫu 

thuật (Bảng 1). 

- Cần nhớ các thuốc chẹn bê ta làm giảm phản xạ với thiếu khối lượng máu lưu hành, thiếu 

ôxy và CO2 tăng, làm nặng hơn các triệu chứng của sốc phản vệ, làm tăng mức độ ức chế cơ 

tim của thuốc gây mê (enfluran, liều bupivacain độc hại) và làm nhịp tim chậm hơn khi dùng 

kết hợp morphin hoặc neostigmin. 

(2). Các thuốc hạ huyết áp khác 

- Thuốc chẹn can xi dùng tiếp tục cho đến khi bệnh nhân dùng thuốc tiền mê. Có tác dụng hạ 

Ha vừa phải, nhưng hiệu quả để ngăn chặn tăng huyết áp trong mổ thấp. 

- Các thuốc ức chế α2-adrenergic như clonidine, hạ HA và có thể làm giảm tỷ lệ thiếu máu 

cục bộ cơ tim. Clonidine nên tiếp tục vì việc dừng hẳn thuốc này có thể gây ra hội chứng cai 

thuốc. 

Tóm lại, tăng huyết áp cấp cứu là tình trạng cần được hạ áp ngay lập tức và sử dụng những 
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loại thuốc phù hợp với từng bệnh cảnh lâm sàng, theo sự chỉ định của bác sĩ, để giảm tối thiểu 

các biến chứng nặng, và đe dọa tính mạng. Nếu HA của bệnh nhân ≥180/120mmHg và có các 

triệu chứng liên quan đến tổn thương cơ quan đích như: đau ngực, khó thở, đau lưng, tê bì / 

yếu liệt chi, suy giảm ý thức, nói khó, nhìn mờ, buồn nôn hoặc nôn, đó được coi là tình trạng 

tăng huyết áp cấp cứu và cần gọi cấp cứu ngay để có thể nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời 

tránh những tổn thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hypertension artérielle et anesthésie (2005). SFAR 

2. Clinical anesthesia prosedures of the Massachusetts general hospital (2010). Lippincott 

williams & wilkins. 

3. Protocoles (2010). Anestheise reanimation, Mappar Editions 

4. Anesthesiology (2008). David E. Longnecker, David L. Brown, The McGraw – Hill 

Companies. 

5. Pocket Anesthesia (2013). Richard D. Urman; Jesse M. Ehrenfeld, lippincott williams & 

wilkins. 
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09.7. CÂP CỨU NGƯNG THỞ 

Người thực hiện 

1. BS trưởng nhóm hồi sinh tim phổi: chịu trách nhiệm y lệnh thuốc, hồi sức (là bác sĩ có 

kinh nghiệm gây mê hồi sức/ Trưởng tua trực) 

2. Nhân viên y tế kiểm soát hô hấp: nhiệm vụ thực hiện bóp bóng mặt nạ giúp thở hay đặt 

NKQ (các BS gây mê, KTV gây mê, BS hồi sức hiện có). 

3. Nhân viên y tế chịu trách nhiệm thuốc: thực hiện lập đường truyền tĩnh mạch, hoặc đường 

truyền qua xương, thực hiện y lệnh thuốc từ bs Trưởng nhóm, ghi lại y lệnh thuốc đã cho 

(điều dưỡng hiện có)  

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1. Đánh giá dấu hiệu ngưng thở 

- Bệnh nhân tím, tụt SpO2 hơn 20% so với bình thường bệnh nhân, hay dưới 92% (người 

lớn) 

- Máy thở không hoạt động/ bệnh nhân có NKQ lệ thuộc máy thở 

- Thở chậm ( tần số thấp theo tuổi) 

- EtCO2 theo dõi trên 45 mmHg 

2. Kích hoạt nhóm phản ứng khẩn cấp 

- Hét to cấp cứu, gọi hỗ trợ, chuẩn bị dụng cụ thông khí, mời Bác sĩ. 

3.  Đánh giá cần Hồi sinh tim phổi chất lượng cao (CPR) là tình huống ngưng tim ngưng thở 

hay không 

4. Cung cấp oxi – Hỗ trợ hô hấp 

- Bóp bóng giúp thở qua mặt nạ (bóng- mask): người lớn 10-12 l/ph (5s/nhịp thở) trẻ em 

20-30 nhịp thở/phút (2-3s/nhịp thở) hoặc tần số theo tuổi qua NKQ 

- NKQ có sẵn: cung cấp nhịp thở tương tự bóng bóp, chú ý ko nên thể tích thở cao quá 

10 ml/kg. 

- Khám phổi kiểm tra biến chứng: tràn khí- dịch màng phổi… 

- Thử khí máu động mạch hoặc khí máu tĩnh mạch kiểm tra. 

- Đặt lại nội khí quản nếu cần 

- Kiểm tra X quang phổi, siêu âm nhanh tại giường. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al. Part 1: executive summary: 2020 American 

Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 

Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(suppl 2):In press 

2. Bộ Y Tế, 500 qui trình kỹ thuật gây mê hồi sức, web kcb.vn, 500 Quy trình Kỹ thuật Gây 

mê Hồi sức - Cục quản lý khám chữa bệnh (kcb.vn) 

  

http://kcb.vn/vanban/10395/500-quy-trinh-ky-thuat-gay-me-hoi-suc
http://kcb.vn/vanban/10395/500-quy-trinh-ky-thuat-gay-me-hoi-suc
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09.8. CẤP CỨU NGỪNG TIM 

Người thực hiện:  

1. BS trưởng nhóm hồi sinh tim phổi: chịu trách nhiệm y lệnh thuốc, hồi sức (là bác sĩ có 

kinh nghiệm hồi sức/ Trưởng tua trực) 

2. Nhân viên y tế CPR: nhiệm vụ thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực (các BS, điều dưỡng 

hiện có). 

3. Nhân viên y tế kiểm soát hô hấp: nhiệm vụ thực hiện bóp bóng mặt nạ giúp thở hay đặt 

NKQ (các BS gây mê, KTV gây mê, BS hồi sức hiện có). 

4. Nhân viên y tế kiểm soát máy khử rung: thực hiện cài đặt các chế độ máy khử rung, cường 

độ khử rung theo y lệnh trưởng nhóm (các BS, điều dưỡng hiện có). 

5. Nhân viên y tế chịu trách nhiệm thuốc: thực hiện lập đường truyền tĩnh mạch, hoặc đường 

truyền qua xương, thực hiện y lệnh thuốc từ bs Trưởng nhóm, ghi lại y lệnh thuốc đã cho 

(điều dưỡng hiện có)  

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

1. Đánh giá dấu hiện dọa ngưng tim- ngưng tim 

- Nhịp tim chậm dưới 50 l/ph người lớn, dưới 20% giá trị bình thường 

- Ngưng tim trẻ em nếu nhịp tim dưới 90 l/ph trẻ sơ sinh < 1 tháng 

2. Kích hoạt nhóm phản ứng khẩn cấp: 

- Hét to cấp cứu, gọi hỗ trợ, chuẩn bị máy khử rung, mời Bác sĩ. 

3. Hồi sinh tim phổi chất lượng cao (CPR) 

- Cung cấp oxy:  

 Bóp bóng giúp thở qua mặt nạ (bóng- mask): người lớn 10-12 l/ph (5s/ nhịp thở) 

trẻ em 20-30 nhịp thở/ phút (2-3s/ nhịp thở). 

 NKQ có sẵn: cung cấp nhịp thở tương tự bóng bóp, chú ý ko nên thể tích thở cao 

- Gắn monitor theo dõi điện tim hoặc điện cực sốc của máy khử rung tự động, hoặc khởi 

động máy sốc điện. 

- Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, hoặc nội khí quản: thực hiện 

đồng thời với các hoạt động khác nếu có thể. 

- Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không:  

 Nhịp tim sốc điện được là rung thất, nhịp nhanh thất vô mạch.  

 Chống chỉ định sốc điện: vô tâm thu, hoạt động điện vô mạch, nhịp tự thất rời rạc 

- Xoa bóp tim ngoài lồng ngực CPR: 

 Tốc độ: 100- 120 l/ph, nếu bóp bóng giúp thở người lớn tỉ lệ 30: 2 (30 nhịp nhấn 

tim, 2 lần giúp thở), trẻ em 15: 2 (15 nhịp nhấn tim, 2 lần giúp thở) 

 Độ sâu nhấn tim: 5- 6 cm người lớn, 5 cm trẻ em, 4 cm ở trẻ <12 tháng (1/3 chiều 

sâu trước sau lồng ngực) 

 Lồng ngực nở ra hoàn toàn sau mỗi lần nhấn. 

- Sốc điện khử rung: mức năng lượng 
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 Trẻ em + lần sốc đầu tiên: 2 J/kg, + lần thứ 2: 4 J/kg, + Các lần sau > 4J/kg nhưng 

không quá 10 J/kg hoặc cường độ năng lượng người lớn 

 Người lớn: máy 2 pha khởi đầu 120-200 J, tăng dần, máy 1 pha 360J 

- Liệu pháp dùng thuốc: 

 Adrenalin Người lớn: 1 mg mỗi 3-5 ph, trẻ em liều 0,01 mg/kg IV/IO (tối đa 1mg)  

mỗi 3-5ph, nếu qua NKQ thì 0,1 mg/kg 

 Amiodarone: người lớn liều đầu 300mg bolus, lặp lại 150 mg sau 10-15ph, trẻ em 

5mg/ kg 

 Lidocain liều đầu 1-1.5 mg/kg, liều 2 0.5-0.75 mg/kg 

4. Chăm sóc sau ngưng tim 

- Kiểm soát đường thở 

 Duy trì SpO2 92-99% 

 PaCO2 35-35 mmHg 

- Kiểm soát huyết động: 

 HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

- Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được: 5T- 5H 

 5H: Giảm thể tích tuần hoàn, Giảm oxi máu, giảm Kali/tăng kali máu, toan máu, hạ 

thân nhiệt. 

 5T: tràn khí màng phổi áp lực, chèn ép tim, độc chất, thuyên tắc phổi, Nhồi máu cơ 

tim  

- Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, chụp CT não, ngoại khoa… 

- Chăm sóc giai đoạn Hồi phục 

 Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. 

 Ngăn ngừa sốt 

 Ngăn ngừa lạnh run. 

 Theo dõi và ổn định huyết áp 

 Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

 Theo dõi điện giải và đường huyết 

 An thần 

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH NGƯNG TIM NGƯNG THỞ - HỒI SINH TIM PHỔI 

 Điểm (có 1, không 0) 

1. Nhận biết tình huống gây ngưng tim, dấu hiệu ngưng tim.  

2. Đánh giá ngưng tim ngưng thở  

3. Kích hoạt phản ứng khẩn cấp  

4. CPR chất lượng cao 

-  Cung cấp oxi: bóp bóng/ NKQ 

-  Gắn monitor theo dõi/ khử rung tự động 

-  Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không. 
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- Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, hoặc 

nội khí quản 

-  CPR trong 2 ph 

-  Đánh giá hiệu quả CPR nhờ theo dõi EtCO2/ NKQ 

-  Epinephrine mỗi 3-5 ph, liệu pháp điều trị thuốc 

5. Chăm sóc sau ngưng tim 

 - Kiểm soát đường thở: …………………………….. 

    + SpO2 92-99%........................................................ 

    + PaCO2 35-35 mmHg…………………………… 

- Kiểm soát huyết động: 

    + HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

- Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được: 5T- 

5H 

- Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, chụp 

CT não, ngoại khoa… 

 

6. Hồi phục 

- Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. 

- Ngăn ngừa sốt 

- Ngăn ngừa lạnh run. 

- Theo dõi và ổn định huyết áp 

- Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

- Theo dõi điện giải và đường huyết 

- An thần 
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09.9. CẤP CỨU NGƯNG TIM BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG 

Người thực hiện 

1. BS trưởng nhóm hồi sinh tim phổi: chịu trách nhiệm y lệnh thuốc, hồi sức (là bác sĩ có 

kinh nghiệm hồi sức/ Trưởng tua trực) 

2. Nhân viên y tế quản lí máy ép tim tự động CPR: nhiệm vụ thực hiện xoa bóp tim ngoài 

lồng ngực (các BS, điều dưỡng hiện có), cài đặt máy ép tim tự động. 

3. Nhân viên y tế kiểm soát hô hấp: nhiệm vụ thực hiện bóp bóng mặt nạ giúp thở hay đặt 

NKQ (các BS gây mê, KTV gây mê, BS hồi sức hiện có). 

4. Nhân viên y tế kiểm soát máy khử rung tự động AED: thực hiện cài đặt các chế độ máy 

khử rung, cường độ khử rung theo y lệnh trưởng nhóm(các BS, điều dưỡng hiện có). 

5. Nhân viên y tế chịu trách nhiệm thuốc: thực hiện lập đường truyền tĩnh mạch, hoặc 

đường truyền qua xương, thực hiện y lệnh thuốc từ bs Trưởng nhóm, ghi lại y lệnh thuốc 

đã cho (điều dưỡng hiện có)  

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1. Đánh giá dấu hiện dọa ngưng tim- ngưng tim 

- Nhịp tim chậm dưới 50 l/ph người lớn, hoặc chậm hơn giá trị nhịp tim theo tuổi 

- Ngưng tim trẻ em nếu nhịp tim dưới 90 l/ph trẻ sơ sinh < 1 tháng 

2. Kích hoạt nhóm phản ứng khẩn cấp: 

 - Hét to cấp cứu, gọi hỗ trợ, chuẩn bị máy khử rung, mời Bác sĩ. 

  3. Hồi sinh tim phổi chất lượng cao (CPR) 

Các bước thực hiện 

a. Cung cấp oxi 

+ Bóp bóng giúp thở qua mặt nạ (bóng- mask): người lớn 10-12 l/ph (5s/nhịp thở) trẻ em 20-

30 nhịp thở/phút (2-3s/nhịp thở). 

+ NKQ có sẵn: cung cấp nhịp thở tương tự bóng bóp, chú ý ko nên thể tích thở cao 

b. Gắn máy phá rung tự động AED: dán điện cực sốc của máy khử rung tự động, hoặc khởi 

động máy AED,làm theo hướng dẫn của AED, có thời gian ngưng CPR ngắn 3-5 s để 

nhận diện điện tim theo cài đặt máy AED, sau đó tiếp tục CPR theo hướng dẫn và phản 

hồi của máy AED, máy AED có thể nhận biết điện tim bệnh nhân và đánh giá cơ bản rối 

loạn nhịp. Bác sĩ (hay điều dưỡng) được đào tạo sẽ kiểm soát năng lượng mỗi lần sốc 

điện, và theo chỉ dẫn sử dụng máy AED. 

c. Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, hoặc nội khí quản: thực 

hiện đồng thời với các hoạt động khác nếu có thể. 

d. Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không:  

+ nhịp tim sốc điện được là rung thất, nhịp nhanh thất vô mạch.  

+ Chống chỉ định sốc điện: vô tâm thu, hoạt động điện vô mạch, nhịp tự thất rời rạc 

e. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực CPR 
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Trước tiên, bác sĩ (hay điều dưỡng) thực biện CPR trong khi chờ chuẩn bị máy ép tim tự 

động: 

+ Tốc độ: 100- 120 l/ph, nếu bóp bóng giúp thở người lớn tỉ lệ 30: 2( 30 nhịp nhấn tim, 2 lần 

giúp thở), trẻ em 15: 2 (15 nhịp nhấn tim, 2 lần giúp thở) 

+ Độ sâu nhấn tim: 5- 6 cm người lớn, 5 cm trẻ em, 4 cm ở trẻ <12 tháng (1/3 chiều sâu 

trước sau lồng ngực) 

+ Lồng ngực nở ra hoàn toàn sau mỗi lần nhấn. 

      Sau khi chuẩn bị đầy đủ máy ép tim tự động, tiến hành sử dụng máy ép tim tự động, theo 

hướng dẫn sử dụng máy: đưa máy tiếp xúc ngực bệnh nhân,điều khiển theo lồng ngực bệnh 

nhân, chọn chế độ ép tim tự động: kiểu 30:2(30 lần ép tim:2 lần thông khí) hay 15:2, hay ép 

tim liên tục. Lựa chọn độ sâu nhấn tim phù hợp. Bác sĩ (điều dưỡng) có đào tạo chịu trách 

nhiệm điều khiển và theo dõi hoạt động máy 

f. Sốc điện khử rung: mức năng lượng 

   Trẻ em +lần sốc đầu tiên : 2 J/kg,   + lần thứ 2: 4 J/kg,  + Các lần sau  > 4J/kg nhưng ko 

quá 10 J/kg hoặc cường độ năng lượng người lớn 

  Người lớn : máy 2 pha khởi đầu 120-200 J, tăng dần, máy 1 pha 360J 

g.  Liệu pháp dùng thuốc: 

+ Adrenalin Người lớn: 1 mg mỗi 3-5 ph, trẻ em liều 0,01 mg/kg IV/IO (tối đa 1mg)  mỗi 3-

5ph, nếu qua NKQ thì 0,1 mg/kg 

+ Amiodarone : người lớn liều đầu 300mg bolus, lặp lại 150 mg sau 10-15ph, trẻ em 5mg/ 

kg 

+ Lidocain liều đầu 1-1.5 mg/kg, liều 2 0.5-0.75 mg/kg 

h. Chăm sóc sau ngưng tim 

 Kiểm soát đường thở 

    + duy trì SpO2 92-99% 

    + PaCO2 35-35 mmHg 

 b. Kiểm soát huyết động: 

    + HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

 c. Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được : 5T- 5H 

 5H: Giảm thể tích tuần hoàn, Giảm oxi máu, giảm Kali/tăng kali máu, toan máu, hạ thân 

nhiệt. 

5T: tràn khí màng phổi áp lực, chèn ép tim, độc chất, thuyên tắc phổi, Nhồi máu cơ tim  

 d. Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, chụp CT não, ngoại khoa… 

 e. Chăm sóc giai đoạn Hồi phục 

+ Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. 

+ Ngăn ngừa sốt 

+ Ngăn ngừa lạnh run. 
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+ Theo dõi và ổn định huyết áp 

+ Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

+ Theo dõi điện giải và đường huyết 

+ An thần 
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09.10. CẤP CỨU TỤT HUYẾT ÁP 

- Tụt huyết áp chu phẫu là một yếu tố đã được xác định là gây ra các biến chứng sau mổ đặc 

biệt là tim mạch và là một yếu tố nguy cơ của tử vong sau mổ. Tác dụng này càng rõ hơn 

khi tụt huyết áp sâu và kéo dài.  Tụt huyết áp cũng là một yếu tố nguy cơ của biến chứng 

não mà tần suất của nó gia tăng trên các bệnh nhân phẫu thuật. Tụt huyết áp cũng có liên 

quan đến sự xuất hiện của suy thận cấp mà chính nó có liên quan đến sự gia tăng thời gian 

nằm hồi sức và các biến chứng khác sau mổ. Do đó việc phòng ngừa tụt huyết áp quan 

trọng trong gây mê. Mục tiêu này càng quan trọng hơn trên các bệnh nhân tăng huyết áp. 

Nguy cơ liên quan đến tụt huyết áp xuất hiện ngay khi giá trị ngưỡng 80mmHg của huyết 

áp trung bình và nguy cơ tăng lên đối với các giá trị dưới 50mmHg. Việc phòng ngừa 

mang tính cá nhân hóa của tụt huyết áp dựa trên việc biết giá trị nền của mỗi bệnh nhân và 

việc duy trì một huyết áp động mạch lớn hơn 90% các giá trị tham khảo này.  

ĐIỀU TRỊ TỤT HUYẾT ÁP CHU PHẪU 

- Việc điều trị huyết áp thấp chu phẫu trước hết cần chú ý liều lượng của các thuốc mê, bù 

dịch và việc dung thuốc co mạch. Trong thực hành lâm sàng, các thuốc co mạch này đều 

là những đồng vận của hệ giao cảm: ephedrine, phenylephrine, noradrenaline.   

Ephedrine là thuốc co mạch được sử dụng nhiều nhất do dễ sử dụng và thời gian tác dụng 

dài.  

- Việc dùng Phényléphrine ngày càng tăng từ khi đồng vận này được đưa ra thị trường dưới 

dạng pha loãng sẵn 50 µg/ml. 

- Noradrénaline được xem như thuốc chọn lựa thứ 2. Việc dung thuốc này cũng ngày càng 

tăng lên. 

ÉPHÉDRINE  

- Ephedrine là một đồng vận giao cảm gián tiếp không phải nhóm catecholaminergic. Tác 

dụng vận mạch của nó xuất phát từ việc phóng thích noradrenaline của các hạt dự trữ do 

đó: 

+ Nó có tác dụng α1 gián tiếp và tác dụng β yếu  

+ Thời gian tác dụng là 15-20 phút  

+ Có hiện tượng cạn kiệt hiệu quả co mạch (hiện tượng lờn thuốc) khi liều lượng sử dụng 

hơn 30 mg.  

+ Tăng huyết áp thường đi kèm với tăng tần số tim, điều này có lợi trong trường hợp 

giảm hồi lưu máu tĩnh mạch 

+ Tụt huyết áp đi kèm với tần số tim bị chậm (ví dụ gây tê tủy sống). 

+ Do hiệu quả thấp hơn adrenaline 8 lần và thời gian tác dụng gây co mạch kéo dài, 

ephedrine là thuốc gây co mạch chọn lựa đầu tiên ở giai đoạn trong mổ. 

PHÉNYLÉPHRINE 

- Phényléphrine là một đồng vận alpha-1 trực tiếp, gây co mạch  mạnh ở động mạch và tĩnh 

mạch. Lợi ích chính yếu của nó là làm tăng huyết áp động mạch mà không làm tăng tần số 
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tim, thậm chí còn làm giảm tần số tim (phản xạ về áp lực). Phényléphrine phải được dùng 

bằng các liều bolus 50 - 100 μg để nâng huyết áp động mạch trung bình lên 10-20 mmHg. 

Phải thăm dò liều phenylephrine, đồng thời lưu ý thời gian tiềm phục 42 giây giữa thời 

gian chích thuốc và hiệu quả co mạch tối đa, để tránh tăng quá cao huyết áp động mạch có 

liên quan đến giảm cung lượng tim.  

NORADRÉNALINE 

- Đồng vận giao cảm trực tiếp này có tác dụng alpha ưu thế trên mạch máu ngoại vi và tác 

dụng bêta -1 trên cơ tim, gần với tác dụng bêta -1 của adrenaline.  Tác dụng bêta-2 trung 

bình so với tác dụng co mạch của nó.  

Noradrénaline làm tăng huyết áp động mạch và tăng cung lượng tim đồng thời làm tăng 

tần số tim và thể tích tống máu tâm thu (10-15 %). 

Trong thực hành lâm sàng, noradrénaline là một điều trị chọn lựa thứ hai cho các trường 

hợp tụt huyết áp chu phẫu không đáp ứng với Ephédrine hoặc Phényléphrine. 

Noradrenaline có tác dụng nhanh, mạnh nên cần phải cho bằng đường truyền tĩnh mạch 

liên tục qua bơm tiêm điện. Liều thông thường của noradrenaline để duy trì huyết áp 

động mạch trong lúc mổ nằm trong khoảng 30 và 80 µg/giờ. Noradrénaline thường được 

pha loãng thành 10 µg/ml.  

TÓM LẠI 

- Các tác dụng xấu của các biến chứng tuần hoàn trong và sau mổ đòi hỏi phải xác định 

trước một phác đồ phòng ngừa hiệu quả các rối loạn tuần hoàn chu phẫu. Khi xảy ra, các 

rối loạn này cần phải được điều trị nhanh chóng với các mục tiêu duy trì huyết áp động 

mạch và tần số tim trong các ngưỡng đã được xác định một cách hoàn hảo.  
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09.16. CHỌC TĨNH MẠCH CẢNH TRONG 

I. CHỈ ĐỊNH 

1. Dùng các thuốc vận mạch 

2. Bồi phụ dịch, điện giải, máu số lượng lớn, tốc độ nhanh, trong sốc, suy tuần hoàn cấp, 

truyền các loại dịch có áp lực thấm thấu cao. 

3. Đo và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm 

4. Kích thích tim bằng một catheter điện cực khi có nhịp chậm 

5. Lọc máu 

6. Cần phải có đường truyền vào tĩnh mạch nhưng không thể thiết lập được đường truyền 

ngoại biên. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. Có huyết khối tĩnh mạch trung tâm tại vị trí đặt catheter cho đến tim. 

2. Nhiễm trùng tại vị trí cần đặt ống thông. 

3. Thận trọng với những trường hợp mà mốc giải phẫu bị biến dạng do chấn thương hoặc 

dị dạng từ trước → dùng siêu âm dò vị trí và tình trạng tĩnh mạch. 

4. Không có các chống chỉ định tuyệt đối trong các trường hợp rối loạn đông máu hoặc 

các  người bệnh có giảm tiểu cầu, mặc dù thường được sử dùng các kim nhỏ để đặt 

và/hoặc truyền các huyết tương tươi đông lạnh và/hoặc tiểu cầu cho các người bệnh 

này trước khi làm thủ thuật.  

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ được đào tạo về thủ thuật này  

- 01 Điều dưỡng phụ khử khuẩn 

- Khử khuẩn tay, đeo găng, mũ, áo choàng, khẩu trang vô khuẩn 

- Đứng ở trên đầu giường chếch phải khi đặt tĩnh mạch cảnh trong phải. 

2. Phương tiện 

- Bộ catheter 1 nòng, 2 nòng, 3 nòng tùy vào nhu cầu sử dụng: 01 bộ 

- Nếu siêu âm: Máy siêu âm với đầu dò linear: 7,5-10Hz, bao bọc đầu dò và dây máy vô 

khuẩn (nếu chích dưới hướng dẫn siêu âm) 

- Gói dụng cụ rửa tay, sát khuẩn 

- Bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân 

3. Tiến hành 

-  Xác định vị trí hoặc siêu âm định hướng trước khi đặt catheter: 

+ Qua đường TM cảnh trong: Xác định tam giác Sedillot (3 cạnh là xương đòn, bờ 

trong bờ ngoài cơ ức đòn chũm). Sờ động mạch cảnh, xác định tĩnh mạch cảnh trong 

nằm song song phía ngoài cách 0.5-1cm với ĐM cảnh. 

- Có siêu âm: dùng đầu dò siêu âm chưa vô khuẩn xác định vị trí tĩnh mạch cảnh trong. 

Có thể để đầu dò theo mặt cắt ngang hoặc mặt cắt dọc. Mặt cắt ngang thường được ưa 

dùng hơn vì dễ xác định vị trí của tĩnh mạch, đặt ngang so với chiều của kim. Trên mặt 
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cắt ngang sẽ thấy hình tĩnh mạch cảnh trong, động mạch cảnh và tuyến giáp. Đánh giá 

tình trạng của tĩnh mạch cảnh trong, đường kính khoảng 7 mm. Không được để hình 

ảnh tĩnh mạch và động mạch trùng lên nhau.Tránh để đầu nghiêng quá 30 độ vì dễ cắt 

ngang động mạch cảnh. Không ấn đầu dò quá mạnh sẽ làm xẹp tĩnh mạch.. Đặt BN tư 

thế Trendelenburg, kê gối dưới 2 vai (có thể dùng chai dịch thay thế). Quay đầu bệnh 

nhân sang bên đối diện bên đặt catheter 

- Tiến hành dò tĩnh mạch theo mốc giải phẫu (chích mù) 

+ Đi kim theo đường Daily: chọc dò ở đỉnh tam giác Sedillot (tạo bởi xương đòn, 

bờ trong bờ ngoài cơ ức đòn chũm) 

+ 1 tay bắt mạch cảnh, 1 tay dùng kim dò 22G. 

+ Mặt vát bơm dò ngửa lên trên, mũi kim tạo 1 góc 30-45 độ so với mặt da 

+ Hướng mũi kim về phía núm vú cùng bên hoặc khoang liên sườn 5 đường giữa 

đòn. 

+ Vừa đẩy kim vừa hút, vào tĩnh mạch khi đi sâu khoảng 2 – 3.5 cm. 

+ Nếu hút được máu đỏ tươi, xác định là đã dò vào động mạch cần rút kim ra, ép gạc 

bịt chặt vào vị trí dò để tránh chảy máu. 

+ Nếu không hút được máu, rút kim ra chọc hướng chếch bên hơn hoặc vào trong 

hơn 1 chút. Nếu tiếp tục không được, dùng trợ giúp của máy siêu âm 

- Nếu chích dưới hướng dẫn siêu âm: Bôi gen vào đầu dò sau đó dùng túi ni lon (bao 

camera) vô khuẩn bọc ra ngoài đầu dò, không để có không khí ở giữa đầu dò và bao ni 

lon.  

- Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 

30-45 độ. Khi kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. Nếu không nhìn thấy 

kim thì không nên tiếp tục đẩy kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng đưa 

đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu 

trên siêu âm, đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch và rút thấy máu đỏ sẫm trào ra đốc 

kim. 

- Quá trình luồn phải đảm bảo dễ dàng, không gặp cản trở. Nếu luồn Guidewire khó 

khăn, cần rút bỏ Guidewire, thử hút lại máu bằng bơm dò để đảm bảo kim dò vẫn còn 

trong tĩnh mạch, sau đó luồn lại Guidewire. 

- Trong quá trình luồn, theo dõi liên tục Monitor. Nếu có ngoại tâm thu, rút Guidewire 

ra một khoảng, đến khi hết ngoại tâm thu, luồn lại chậm hơn. 

- Nối catheter với bộ truyền dịch, đảm bảo dịch chảy thành dòng. 

Hạ chai dịch thấp hơn giường bệnh nhân, đảm bảo máu chảy ngược lại vào dây truyền. 

Truyền dịch trở lại với tốc độ 50ml/giờ tránh tắc catheter. 

Cố định catheter ở mức 11-13cm đối với TM cảnh trong và. Khâu cố định catheter 

bằng chỉ 3.0. 

- Chụp XQ ngực sau kết thúc thủ thuật. Đầu của cathter phải nằm trong tĩnh mạch chủ trên. 

4. Xử trí tai biến 
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 Chọc vào động mạch: rút kim ra và băng ép 5 phút 

 Tràn khí, tràn dịch, tràn máu màng phổi: rút catheter, chọc hút dẫn lưu màng phổi nếu 

không đáp ứng phải mở màng phổi. 

 Nhiễm trùng chân catheter, nhiễm khuẩn huyết, rút catheter và cấy đầu catheter. 
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH NGƯNG TIM NGƯNG THỞ- HỒI SINH TIM PHỔI 

 

 

  

 Điểm (có 1,không 0) 

1.Nhận biết tình huống gây ngưng tim, dấu hiệu ngưng 

tim. 

 

2. Đánh giá ngưng tim ngưng thở  

3. Kích hoạt phản ứng khẩn cấp  

4. CPR chất lượng cao 

-  Cung cấp oxi: bóp bóng/NKQ 

-  Gắn monitor theo dõi/khử rung tự động 

-  Đánh giá nhịp tim sốc điện được hay không. 

- Lập đường truyền tĩnh mạch hoặc đường truyền xương, 

hoặc nội khí quản 

-  CPR trong 2 ph 

-  Đánh giá hiệu quả CPR nhờ theo dõi EtCO2/NKQ 

-  Epinephrine mỗi 3-5 ph, liệu pháp điều trị thuốc 

 

5. Chăm sóc sau ngưng tim 

 - Kiểm soát đường thở: …………………………….. 

    + spO2 92-99%........................................................ 

    + PaCO2 35-35 mmHg…………………………… 

- Kiểm soát huyết động: 

    + HATT > 90mmHg, HA trung bình > 65mmHg 

- Đánh giá nguyên nhân ngưng tim có thể hồi phục được 

: 5T- 5H 

- Các xét nghiệm cần bổ sung khác: thông tim can thiệp, 

chụp CT não, ngoại khoa… 

 

6. Hồi phục 

- Đo và theo dõi thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt mục 

tiêu. 

- Ngăn ngừa sốt 

- Ngăn ngừa lạnh run. 

- Theo dõi và ổn định huyết áp 

- Theo dõi Thần kinh: điều trị co giật, đánh giá bệnh não. 

- Theo dõi điện giải và đường huyết 

- An thần 
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09.18. CHỌC TĨNH MẠCH DƯỚI ĐÒN  

I. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

2. Phương tiện  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định thủ thuật.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của thủ 

thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Theo quy định của Bộ Y tế.   

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

III. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  
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- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

IV. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.   
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09.23. ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Bóng đối xung động mạch chủ (intra-aortic balloon counterpulsation – IABP) là 

phương pháp cơ học giúp hỗ trợ tuần hoàn tạm thời dựa trên nguyên tắc giảm hậu tải trong 

thời kỳ tâm thu và tăng tưới máu thời kỳ tâm trương cho thất trái, cải thiện cung lượng tim, 

phân suất tống máu, tưới máu vành, giảm sức căng thành thất trái, giảm áp lực thủy tĩnh mao 

mạch phổi. 

II. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Trong thời kỳ tâm trương, bóng được bơm lên trong động mạch chủ ngực làm tăng 

huyết áp tâm trương lên hơn 30 mmHg, giúp tăng tưới máu mạch vành. Trong thời kỳ tâm 

thu, bóng nhanh chóng xẹp xuống, tạo thuận lợi cho tâm thất tống máu ra khỏi tim (khoảng 

20%). Hình 1 cho thấy đường biểu diễn áp lực đo trong động mạch chủ khi bóng được bơm 

theo tỉ lệ 1:2.  

 
Hình 1: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ ngực khi bóng được bơm với tỉ lệ 1:2. 

III. CHỈ ĐỊNH 

3.1. Nhóm chỉ định có lợi ích rõ ràng 

- Hội chứng giảm cung lượng tim nặng sau phẫu thuật tim hở  

- Hở van 2 lá NẶNG cấp tính 

- Nhồi máu cơ tim cấp gây thủng vách liên thất 

- Rối loạn nhịp thất kháng trị 

- Đau thắt ngực không ổn định trơ với điều trị nội khoa 

- Suy tim mất bù cần hỗ trợ để chuẩn bị ghép tim hay tim nhân tạo 

- Hỗ trợ bệnh nhân ECMO VA. 

3.2. Bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da 

- Không sử dụng thường quy cho tất cả bệnh nhân NMCT cấp biến chứng sốc tim. 

Nghiên cứu SHOCK II cho thấy ở bệnh nhân sốc tim do NMCT, IABP không giảm tử vong 

so với nhóm chứng, tỉ lệ tử vong trong 30 ngày khoảng 40%. 

- Nên sử dụng khi can thiệp mạch vành qua da cho những bệnh nhân hội chứng mạch vành 

cấp có huyết áp không ổn định hoặc sốc tim do biến chứng cơ học. 

- Can thiệp mạch vành qua da trên những bệnh nhân nguy cơ rất cao (can thiệp thân chung 
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mạch vành trái, can thiệp chỉ còn một nhánh mạch vành duy nhất, tổn thương nặng nhiều 

nhánh mạch vành) có suy chức năng tâm thu thất trái nặng (phân suất tống máu < 35%), hoặc 

mới bị suy tim mất bù: IABP để sẵn phòng khi có biến chứng hoặc sốc tim.  

3.3. Nhóm chỉ định có lợi ích tương đối 

- Hẹp khít van động mạch chủ mất bù. 

- Hỗ trợ chu phẫu cho bệnh nhân bắc cầu chủ-vành nguy cơ cao. 

- Bệnh nhân can thiệp mạch vành nguy cơ cao. 

3.4. Nhóm chỉ định lợi ích chưa rõ ràng 

- Nhiễm khuẩn huyết. 

IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

4.1. Tuyệt đối 

- Hở van động mạch chủ nặng 

- Bóc tách động mạch chủ. 

4.2. Tương đối 

- Bệnh lý động mạch đùi chậu (xơ vữa nặng) 

- Phình động mạch chủ bụng 

- Đặt stent động mạch chậu 

- Mảnh ghép đùi-chậu 

- Bệnh rối loạn đông cầm máu 

V. TRANG BỊ CHUẨN BỊ ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC 

5.1. Bộ phận điều khiển: Thiết bị vi tính có các cổng nối, có màn hình hiển thị, có bàn điều 

khiển. Hiện có 2 hãng sản xuất chính là Datascope và Arrow (hình 2). Thiết bị được dùng ở 

Viện Tim là model CS100 và CS 300 (MAQUET). 

5.2. Bóng: Đa số là bóng 2 nòng, một nòng dùng để theo dõi huyết áp xâm lấn và một nòng 

để bơm khí helium (hình 2). Một số hãng dùng bóng có sợi quang để theo dõi huyết áp và hỗ 

trợ hoạt động chính xác hơn. 

Các loại bóng thường dùng: 

- 25 cm3 cho bệnh nhân thấp hơn 1,5 m 

- 34 cm3 cho bệnh nhân 1,5 đến 1,6 m 

- 40-50 cm3 cho bệnh từ 1,6 đến 1,8 m 

5.3. Bình khí Helium gắn vào bộ phận điều khiển. 

5.4. Cáp huyết áp và transducer. 
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VI. KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH 

6.1. Chuẩn bị vùng động mạch đùi (trái hay phải): sát khuẩn rộng vùng chích. 

6.2. Dùng kỹ thuật Seldinger để đưa một ca-tê-te vào động mạch đùi. Trường hợp khó có thể 

bộc lộ vùng động mạch đùi. Luồn nhẹ dây dẫn theo ca-tê-te vào động mạch đùi hướng lên 

quai động mạch chủ. Nếu có màn tăng sáng sẽ biết vị trí đầu dây dẫn dễ dàng. Nếu không có, 

có thể ước chừng theo khoảng cách đùi và khoảng ức sườn II. 

6.3. Dùng bộ nong để mở rộng vùng da, dưới da, chuẩn bị cho việc đặt 

“sheath/INTRODUCER”. Thường dùng 7,5 tới 8 F. Việc dùng sheath giúp bảo vệ bóng khi 

đưa bóng lên vị trí cần thiết, hạn chế chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trong 

một số trường hợp bệnh lý mạch máu, nên dùng kỹ thuật không sheath để giảm nguy cơ thiếu 

máu cục bộ chi dưới. 

6.4. Đưa bóng còn nguyên lõi thép bên trong qua sheath theo sự hướng dẫn của màn tăng sáng 

hay dựa vào khoảng cách ước chừng. Khi đầu bóng cách động mạch dưới đòn trái 1-2 cm, ta 

cố định bao bảo vệ thân bóng vào sheath. Rút dây thép ra khỏi nòng, theo dõi máu trào ra. 

Dùng syringe hút nhẹ máu ra khỏi nòng cho tới khi không còn bọt khí, nối với bộ phân dây 

dẫn theo dõi huyết áp đã đuổi khí. Chỉnh zero và tiến hành theo dõi huyết áp xâm lấn trực tiếp 

trong động mạch chủ ngực. 

Đầu bóng 

 

Cổng nối khí 

 

Cổng nối cáp 

huyết áp 

Hình 2: Bộ phận điều khiển và bóng. 
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Nối nòng dẫn khí vào cổng khí Helium qua dây dẫn vô khuẩn. 

6.5. Vận hành: 

Các máy IABP ngày nay có hệ thống xử lý tốt trong việc canh chỉnh thời gian xả bóng và bơm 

bóng giúp cho việc vận hành rất dễ dàng . 

Có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động, bán tự động hoặc theo ý riêng. 

Có thể dùng các nguồn từ ECG, huyết áp, máy tạo nhịp … 

Trong quá trình vận hành: Theo dõi tưới máu chi mỗi giờ; Kiểm tra aPTT mỗi 12 giờ và chỉnh 

liều heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch để đạt aPTT từ 1,5 đến 2 lần chứng; Theo dõi 

công thức máu (bao gồm số lượng tiểu cầu) mỗi ngày. 

Khi huyết động bệnh nhân cải thiện, tiến hành cai bóng trong 1-2 ngày tùy từng trường hợp. 

Khi rút bóng cần chú ý chèn chỗ chích động mạch đùi đủ thời gian. 

6.6. Một số sai sót khi điều chỉnh: Trên hình 3 là đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ 

khi bóng được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. Tất cả các sai sót này đều giảm hiệu 

quả hỗ trợ huyết động của IABP. 

    Bơm bóng sớm

    Bơm bóng  trễ 

 Xả bóng sớm 

 Xả bóng trễ 

Hình 3: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ (bóng bơm theo tỉ lệ 1:2) khi bóng được 

bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. 

VII. BIẾN CHỨNG - TAI BIẾN  

Tùy thuộc vào tuổi (nguy cơ tăng khi tuổi > 75), giới (nữ nguy cơ cao hơn) và bệnh lý mạch 

máu kèm theo. 

- Chảy máu, tán huyết, giảm tiểu cầu: Tùy theo mục đích điều trị, duy trì Hb tối thiểu 8 g/dl 

và tiểu cầu trên 100.000/mm3. 

- Thiếu máu cục bộ chi: bàn chân lạnh, đổi màu, mạch mu chân nhẹ khó bắt, mất mạch. 

- Nhiễm khuẩn huyết, huyết khối, thuyên tắc mạch máu não. 
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- Đặt nhầm vào tĩnh mạch đùi: khi đặt mù cho bệnh nhân cấp cứu. 

- Thất bại khi đặt bóng: giải phẫu bất thường, rách bóng. 

- Tử vong liên quan với IABP khoảng 0,05%. 
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09.24. ĐẶT CÁC ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU CHO BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG 

MẠCH CHỦ NGỰC 

I. TRANG BỊ CHUẨN BỊ ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC 

1.1. Bộ phận điều khiển: Thiết bị vi tính có các cổng nối, có màn hình hiển thị, có bàn điều 

khiển. Hiện có 2 hãng sản xuất chính là Datascope và Arrow (hình 2).  

1.2. Bóng: Đa số là bóng 2 nòng, một nòng dùng để theo dõi huyết áp xâm lấn và một nòng 

để bơm khí helium (hình 2). Một số hãng dùng bóng có sợi quang để theo dõi huyết áp và hỗ 

trợ hoạt động chính xác hơn. 

Các loại bóng thường dùng: 

- 25 cm3 cho bệnh nhân thấp hơn 1,5 m 

- 34 cm3 cho bệnh nhân 1,5 đến 1,6 m 

- 40-50 cm3 cho bệnh từ 1,6 đến 1,8 m 

1.3. Bình khí Helium gắn vào bộ phận điều khiển. 

1.4. Cáp huyết áp và transducer. 

 
 

 

  

Đầu bóng 

 

 

 

Cổng nối khí 

 

 

 

Cổng nối cáp 

huyết áp 
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II. KỸ THUẬT ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 

2.1. Chuẩn bị vùng động mạch đùi (trái hay phải): sát khuẩn rộng vùng chích. 

2.2. Dùng kỹ thuật Seldinger để đưa một ca-tê-te vào động mạch đùi. Trường hợp khó có thể 

bộc lộ vùng động mạch đùi. Luồn nhẹ dây dẫn theo ca-tê-te vào động mạch đùi hướng lên 

quai động mạch chủ. Nếu có màn tăng sáng sẽ biết vị trí đầu dây dẫn dễ dàng. Nếu không có, 

có thể ước chừng theo khoảng cách đùi và khoảng ức sườn II. 

2.3. Dùng bộ nong để mở rộng vùng da, dưới da, chuẩn bị cho việc đặt 

“sheath/INTRODUCER”. Thường dùng 7,5 tới 8 F. Việc dùng sheath giúp bảo vệ bóng khi 

đưa bóng lên vị trí cần thiết, hạn chế chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên trong 

một số trường hợp bệnh lý mạch máu, nên dùng kỹ thuật không sheath để giảm nguy cơ thiếu 

máu cục bộ chi dưới. 

2.4. Đưa bóng còn nguyên lõi thép bên trong qua sheath theo sự hướng dẫn của màn tăng sáng 

hay dựa vào khoảng cách ước chừng. Khi đầu bóng cách động mạch dưới đòn trái 1-2 cm, ta 

cố định bao bảo vệ thân bóng vào sheath. Rút dây thép ra khỏi nòng, theo dõi máu trào ra. 

Dùng syringe hút nhẹ máu ra khỏi nòng cho tới khi không còn bọt khí, nối với bộ phân dây 

dẫn theo dõi huyết áp đã đuổi khí. Chỉnh zero và tiến hành theo dõi huyết áp xâm lấn trực tiếp 

trong động mạch chủ ngực. 

Nối nòng dẫn khí vào cổng khí Helium qua dây dẫn vô khuẩn. 

2.5. Vận hành 

Các máy IABP ngày nay có hệ thống xử lý tốt trong việc canh chỉnh thời gian xả bóng và bơm 

bóng giúp cho việc vận hành rất dễ dàng . 

Có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động, bán tự động hoặc theo ý riêng. 

Có thể dùng các nguồn từ ECG, huyết áp, máy tạo nhịp … 

Trong quá trình vận hành: Theo dõi tưới máu chi mỗi giờ; Kiểm tra aPTT mỗi 12 giờ và chỉnh 

liều heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch để đạt aPTT từ 1,5 đến 2 lần chứng; Theo dõi 

công thức máu (bao gồm số lượng tiểu cầu) mỗi ngày. 

Khi huyết động bệnh nhân cải thiện, tiến hành cai bóng trong 1-2 ngày tùy từng trường hợp. 

Khi rút bóng cần chú ý chèn chỗ chích động mạch đùi đủ thời gian. 

2.6. Một số sai sót khi điều chỉnh: Trên hình 3 là đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ 

khi bóng được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. Tất cả các sai sót này đều giảm hiệu 

quả hỗ trợ huyết động của IABP. 

Bơm bóng sớm

Bơm bóng  trễ 
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 Xả bóng sớm 

 Xả bóng trễ 

Hình 3: Đường biểu diễn áp lực trong động mạch chủ (bóng bơm theo tỉ lệ 1:2) khi bóng 

được bơm sớm, bơm trễ, xả sớm hoặc xả trễ. 
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09.25. ĐẶT CÁC ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU CHO ECMO 

I. TRANG BỊ ECMO 

- Hệ thống ống dẫn máu ra và vào bệnh nhân (cannula): tùy theo chỉ định và đối tượng, các 

cannula được chọn lựa phù hợp theo cân nặng, vị trí đặt và kiểu ECMO. 

+ Các cannula thế hệ sau có phủ heparin giúp ECMO hoạt động với ACT thấp hơn tiêu 

chuẩn. 

+ Cannula Avalon 2 nòng 3 lỗ, chỉ cần sử dụng một đường tĩnh mạch vào được chỉ định 

trong ECMO VV. 

- Hệ thống dây nối nhựa PVC (polyvinyl chloride) với các kích cỡ và chiều dài tùy theo bệnh 

nhân. Hệ thống thiết kế vừa đủ nhằm tiết kiệm dung dịch mồi và các sản phẩm máu. 

- Hệ thống điều khiển trung tâm (console) điều chỉnh số vòng quay ly tâm mỗi phút, tính 

toán lưu lượng máu (blood flow) và cung lượng tim (cardiac index) theo từng bệnh nhân. 

- Hệ thống bơm ly tâm kết nối với dây nối. Hệ thống bơm quay không còn được dùng vì kém 

an toàn. 

- Hệ thống làm ấm máu. Bộ nén khí có điều chỉnh lưu lượng khí O2 và N2O. 

- Hệ thống theo dõi các thông số trong khi vận hành: SvO2, Hct, SpO2 … 

- Hệ thống theo dõi áp lực cannula máu về và máu đi tới bệnh nhân. 

- Máy phân tích hoạt động heparin (đo ACT - activated clotting time). 
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II. CÁC PHƯƠNG THỨC ECMO VÀ CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. ECMO VV (Veno-venous) 

a. Chỉ định 

- Thiếu oxy máu nặng (SpO2 < 88%, PaO2/FiO2 < 100), toan máu nặng (pH < 7,2) dù đã tối 

ưu hóa thông khí bảo vệ phổi có kiểm soát (Vt # 6 ml/kg, áp lực trung bình đường thở < 

30 mmHg, PEEP 15-20 cm H2O, FiO2 100%, thay đổi tư thế nằm sấp, dùng khí NO hay 

thuốc giãn mạch phổi…). 

- Phương thức VV dùng cho những bệnh nhân suy hô hấp cấp tính nặng. ECMO VV có hiệu 

quả tốt trong các trường hợp: ARDS có nguyên nhân ban đầu từ phổi (viêm phổi, hít sặc, 

chấn thương), phản ứng thải ghép sớm (< 7 ngày) sau ghép phổi, viêm mạch máu phổi 

(hội chứng Goodpasture, bệnh lý tự miễn). 

- ECMO VV có hiệu quả không chắc chắn trong những trường hợp ARDS có nguyên nhân 

ban đầu không phải từ phổi (nhiễm khuẩn huyết, viêm tụy cấp, bỏng), bệnh nhân trên 70 

tuổi, phản ứng thải ghép phổi trễ (sau 7 ngày). 

b. Nguyên lý hoạt động 

- Máu được rút ra từ hệ tĩnh mạch, sau khi trao đổi khí hoàn tất, sẽ quay trở lại cơ thể cũng 

qua hệ tĩnh mạch. Máu có thể rút ra từ 1 hay 2 cannula và trở về 1 cannula. Đối với cannula 

Avalon, máu được dẫn ra và trả lại trên cùng 1 cannula, ít hiện tượng tái tuần hoàn 

(recirculation), bệnh nhân dễ di chuyển. 

- Phương thức này giúp lấy CO2 hiệu quả. Hiệu quả cải thiện oxy máu ít hơn phương thức 

VA. Không hỗ trợ tim, tuần hoàn như phương thức VA. 

c. Chống chỉ định 

- >70 tuổi 

- Ung thư tiến triển 

- Tổn thương não nghiêm trọng 

- Tiền sử ghép tủy xương, ghép tạng (>30 ngày ) 

- AIDS 

- Suy gan thận giai đoạn cuối, suy đa cơ quan 

- Bệnh tim phổi mạn giai đoạn cuối (trừ khi chờ ghép tạng) 

- Hở van 2 lá, van động mạch chủ rất nặng 

- Cân nặng quá lớn (>140 kg) 

- Ngừng tim > 60 phút hay ngừng tim không có người chứng kiến 

- Rối loạn đông máu nặng 

- Tăng áp động mạch phổi nặng 

- Bất thường mạch máu 
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2. ECMO VA (Veno-arterial) 

a. Chỉ định 

- Sốc tim trơ với điều trị nội khoa qui ước và bóng đối xung trong động mạch chủ 

- Sau mổ tim hở không cai được tuần hoàn ngoài cơ thể  

- Suy tim nặng không đáp ứng điều trị nội 

- Viêm cơ tim cấp 

- Thải ghép sớm trong bệnh cảnh ghép tim phổi 

- Thuyên tắc phổi 

- Ho ra máu, xuất huyết phổi ồ ạt 

- Sốc phản vệ, bệnh nhân chuẩn bị ghép tạng 

b. Nguyên lý hoạt động 

- Máu từ hệ tĩnh mạch của bệnh nhân (tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong, nhĩ phải) dẫn 

về trao đổi tại màng trao đổi (oxygenator) và trở lại hệ thống động mạch (động mạch đùi, 

động mạch chủ, động mạch cảnh chung). Phương thức VA hỗ trợ tim và phổi, tạo điều 

kiện cho tim phổi nghỉ làm việc trong khi chờ tim phổi hồi phục. 

- Bất lợi của phương thức VA là phải sử dụng động mạch lớn, do đó dễ chảy máu và biến 

chứng thần kinh cao hơn phương thức VV. 

3. Chống chỉ định 

- Tương tự ECMO VV, đặc biệt các trường hợp hở van động mạch chủ nặng, hở van 2 lá 

rất nặng. 

III. QUI TRÌNH VẬN HÀNH ECMO 

1. Chuẩn bị hệ thống và phương pháp ECMO 

- Đa số các ca ECMO sau mổ tim sử dụng phương thức VA. Đội kỹ thuật viên ECMO chuẩn 

bị xe ECMO với đầy đủ trang bị cần thiết. Ngoài trang thiết bị, cần chuẩn bị sẵn sàng các 

loại dịch và sản phẩm máu phù hợp. 

- Bệnh nhân được cho heparin 100 UI/kg để đạt ACT 300 giây 3 phút trước khi chạy ECMO. 

2. Đặt cannula 

- Phẫu thuật viên thực hiện đặt cannula vào các vị trí phù hợp. Quá trình đặt diễn ra trong 

phòng mổ. Sau đặt kiểm soát chảy máu và cố định an toàn. 

- Khi đặt cannula động mạch đùi, phẫu thuật viên sẽ đặt thêm một cannula 7-9 Fr vào động 

mạch đùi nông để tưới máu vùng xa. 

3. Chỉnh lưu lượng ECMO (Flow) 

- Khởi đầu 20 ml/kg. 

- Tăng dần trong 10-20 phút để đạt flow mong muốn. 

- ECMO VA: flow mong muốn 70-80 ml/kg/phút. 
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- ECMO VV: flow mong muốn 150 ml/kg/phút. 

- Trong quá trình tăng flow, theo dõi vị trí cannula thích hợp để đạt flow mong muốn, SaO2 

> 90% đối với ECMO VA, SaO2 đạt 75-85% đối với ECMO VV.  

- Chỉnh flow khí tỉ lệ 1:2 so với flow máu, FiO2 0,5.  

4. Theo dõi 

- Hệ thống ECMO chạy đảm bảo flow mục tiêu. Kiểm tra bất thường tại các vị trí cannula, 

khớp nối, bơm ly tâm, oxygenator hoạt động (vết nứt, chảy máu, huyết khối), có thể gắn 

thêm các dây theo dõi áp lực trên đường máu về và vào bệnh nhân. 

- SvO2: mục tiêu > 65%. 

- SaO2: 75-85% /ECMO VV, > 90% /ECMO VA. 

- Hct: giữ Hct 30 % hay Hb 8-14 g/L. 

- Chống đông: Dùng heparin. Liều nạp 100 UI/kg đảm bảo ACT 300 giây 3 phút trước khi 

vận hành ECMO. Duy trì 10-50 đơn vị /kg/giờ. ACT mục tiêu 160-200 giây. Trong giai 

đoạn đầu đo ACT mỗi giờ, sau khi ổn định đo ACT mỗi 6 giờ. 

+ Theo dõi đông máu toàn bộ mỗi ngày hay khi có vấn đề chảy máu trong khi chạy. Duy 

trì tiểu cầu > 100K/mm3, aPTT 60-70 giây, PT > 60%, fibrinogen > 1 g/L. Bổ sung các 

yếu tố đông máu theo kết quả đông máu toàn bộ. 

+ Theo dõi công thức máu mỗi ngày, chức năng gan thận mỗi ngày, khí máu, điện giải 

đồ. Theo dõi Hb tự do /huyết tương mỗi ngày để đánh giá mức độ tán huyết (< 0,1 

d/dL). 

- X-quang ngực thẳng mỗi ngày. 

- Siêu âm tim mỗi 2 ngày, đặc biệt có ý nghĩa quyết định trước khi cai ECMO. 

- Các dấu hiệu lâm sàng: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, tưới máu chi, nước 

tiểu… 
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09.27. ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt catheter động mạch là một thủ thuật thường gặp ở các đơn vị cấp cứu và hồi sức. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lấy khí máu nhiều lần ở các Người bệnh suy hô hấp, 

- Theo dõi huyết áp xâm lấn cho các Người bệnhđược điều trị bằng các thuốc vận mạch 

hoặc trợ tim, 

- Có thể chỉ định cho các Người bệnhđặt bóng động mạch chủ hoặc bơm thuốc trực tiếp vào 

động mạch ( thuốc tiêu sợi huyết.). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnhrối loạn đông máu chưa được điều chỉnh. 

- Nhiễm khuẩn tại vị trí động mạch dự định tiến hành 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Dụng cụ 

- Một catheter động mạch 

- Hệ thống ống dẫn một chiều 

- Băng tạo áp lực cùng với dung dịch vô khuẩn để chống tắc cahtheter 

- Bộ đo áp lực: dây dẫn, sensor, 

- Máy theo dõi bao gồm dây nối từ bộ đo với máy và màn hình. 

2. Vị Trí 

- Động mạch quay là vị trí thường được lựa chọn để đặt catheter, tiếp theo là động mạch 

đùi. Một số ít trường hợp có thể đặt catheter các động mạch sau: mu bàn chân, động mạch 

cánh tay và nách. Mặc dù cả hai động mạch quay và bẹn đều được sử dụng và biến chứng 

như nhau nhưng động mạch quay thường được lựa chọn đầu tiên 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình Người bệnhvà kí cam kết đồng ý kỹ thuật, 

phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH QUAY 

- Cổ tay Người bệnhđược đặt trên một cuộn khăn hoặc một vật có hình cong ngược để ngửa 

cổ tay từ 30 – 60 độ. 

- Tháo bỏ tất cả các đồ trên cổ tay và sát khuẩn cổ tay bằng các dung dịch như Betadine 

hoặc chlorhexedine 

- Để cổ tay Người bệnhvào săng vô khuẩn bằng kỹ thuật vô khuẩn bao gồm săng vô khuẩn, 

găng, áo, khẩu trang ( nguyên tắc là phải mặc áo, khẩu trang và đi găng vô khuẩn khi làm 

thủ thuật để hạn chế nhiễm khuẩn) 
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- Lấy hai ngón tay số 2 và 3 của tay không thuận để bắt mạch quay của Người bệnhtại vị trí 

trên gan tay 3 – 4 cm. 

- Dùng ngón tay cái, cầm catheter như cầm bút chì giữa hai ngón tay 1 và 2 

- Khi sờ nhẹ động mạch quay, cắm kim catheter một góc 30 – 45 độ so với mặt da để chọc 

động mạch quay. Ép mạnh quá có thể làm tắc động mạch quay và luồn ống thông (canula) 

khó khăn. 

- Dễ dàng luồn catheter theo hướng động mạch cho đến khi có máu trào qua đầu catheter. 

- Nếu dùng một catheter đơn giản dạng như kim luồn, đầu mũi kim được luồn nhẹ nhàng 

vào động mạch để đảm bảo đầu catheter đã nằm trong lòng mạch. ( Lưu ý: nếu sử dụng 

loại có dây dẫn, sang bước 12) 

- Hạ kim và catheter sát mặt da ( thay vì 30 – 45 độ). Trong khi đó dùng ngón cái để cố định 

kim, nhẹ nhàng luồn catheter vào trong lòng động mạch bằng chuyển động xoắn nhẹ. 

- Rút kim, catheter đúng vị trí được thể hiện bằng có dòng máu trào ra theo nhịp tim( nếu 

dùng catheter không có dây dẫn chuyển sang bước 15) 

- Nếu sử dụng catheter có dây dẫn ( guide wire), khi có dòng máu trào ra, cố định catheter 

và kim và luồn nhẹ nhàng dây dẫn vào trong lòng động mạch, gặp rất ít cản trở. 

- Đến đây catheter và dây dẫn đã vào trong lòng động mạch 

- Rút dây dẫn và kim, máu trào ra theo nhịp tim khi catheter đúng vị trí. 14.Nối catheter với 

transducer và bộ phận khuếch đại 

- Cố định catheter vào da, thường khâu đính hoặc bằng các dụng cụ dán cố định. 

- Sát khuẩn lại bằng các dung dịch như Betadine hoăc Chlorhexidine và che phủ bảo vệ 

bằng băng dính vô khuẩn. 
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VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chỉ số sinh tồn trong và sau khi làm thủ thuật 

- Theo dõi diễn biến và kết quả của kỹ thuật 

- Theo dõi tai biến và biến chứng của kỹ thuật 

VII. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH 

- Tắc mạch 

- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân Máu tụ 

- Giả phình mạch Chảy máu 

- Mất máu nhiều do lấy máu làm xét nghiệm Giảm tiểu cầu do heparine 

- Máu tụ sau phúc mạc ( đặt catheter động mạch đùi) Thiếu máu chi 

- Bệnh lí mạch máu ngoại vi Đau tại chỗ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Gregg A., Stephen D., Periferal arterial line with angiocatheter, On Call procedures, trang 75 – 81. 

2. William Hanson C., Arterial line Cannulation, Procedures in Critical care, trang 99 – 103. 

3. Eric F. Reichman, Robert R. Simon, Arterial puncture and Cannulation, Emergency 

Medicine Procudure. 



 

1123 

 

09.32 PHẪU THUẬT DẪN LƯU TỐI THIỂU KHOANG MÀNG PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi là kỹ thuật đưa một ống dẫn lưu vào khoang màng phổi 

để dẫn lưu dịch, khí, máu hoặc các dịch thể khác ra ngoài 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tràn máu màng phổi 

- Tràn khí màng phổi 

- Tràn máu, tràn khí màng phổi 

- Tràn dịch màng phổi 

- Tràn dưỡng chấp màng phổi 

- Tràn mủ màng phổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Bệnh rối loạn đông máu 

+ Kén khí phổi 

+ Nghi ngờ phổi dính vào thành ngực 

+ Tràn dịch, tràn mủ khu trú 

+ Nhiễm trùng da vị trí chọc dẫn lưu 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sỹ được đào tạo về kỹ năng ngoại khoa cơ bản. 

- Phải nắm vững các nguyên tắc sơ cứu, xử trí thì đầu. 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh về tình trạng bệnh và các nguy cơ có thể 

xảy ra khi vận chuyển hoặc phẫu thuật. 

2. Phương tiện 

Các phương tiện dụng cụ cơ bản: bộ khăn lỗ vô trùng, dao rạch da, pince hoặc kẹp kelly, kéo, 

chỉ khâu, ống dẫn lưu các cỡ 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về bệnh, các nguy cơ rủi ro trong và sau phẫu thuật 

- Đồng ý phẫu thuật và ký giấy cam đoan phẫu thuật 

4. Hồ sơ bệnh án: theo quy định của Bộ Y tế 

Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật 

. Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, hai tay đưa cao sau gáy 

. Vô cảm:Tê tại chỗ 
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. Kỹ thuật: 

- Xác định vị trí KLS V đường nách giữa, hoặc KLS II đường giữa đòn 

- Sát khuẩn da 

- Trải khăn lỗ 

- Rạch da 3 cm 

- Khâu chỉ chờ, chỉ cố định dẫn lưu 

- Dùng kelly tách qua các lớp cơ thành ngực vào khoang màng phổi 

- Đặt dẫn lưu phù hợp theo tính chất dịch và cân nặng 

- Xoay dẫn lưu theo các hướng để lấy hết máu/ dịch 

- Cố định dẫn lưu 

- Lắp hệ thống hút liên tục -20cm H2O 

VI. THEO DÕI 

- Lượng máu, khí ra theo dẫn lưu 

- Chăm sóc dẫn lưu, đẩm bảo “vô khuẩn, kín, một chiều, hút liên tục” 

- Theo dõi các biến chứng 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Tai biến liên quan đến vị trí dẫn lưu: 

+ Dẫn lưu thấp sát cơ hoành: Chấp nhận được đối với dẫn lưu máu, dịch, phải chỉnh lại nếu 

là dẫn lưu khí 

+ Dẫn lưu nằm dưới da: phải đặt lại 

+ Dẫn lưu quá sâu (lên đỉnh phổi hoặc trung thất sau) nên chỉnh lại 

+ Dẫn lưu vào ổ bụng: rút ra, đặt lại 

- Chảy máu: 

+ Tại chỗ: Băng ép, khâu tăng cường mép da 

+ Tràn máu màng phổi: do tổn thương động mạch liên sườn hoặc nhu mô phổi. Nếu dẫn lưu 

ra nhiều phải mở ngực để xử trí 

- Tổn thương các tạng trong ổ bụng: Mở bụng để xử trí 

- Mủ màng phổi: do dẫn lưu không tốt, nhiễm khuẩn ngược dòng. Nội soi lồng ngực hoặc mở 

ngực để xử trí 

 

  



 

1125 

 

09.33. ĐẶT MASK THANH QUẢN FASTRACT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây mê mask thanh quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt mask thanh quản với mục đích 

kiểm soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lựa chọn khi đặt nội khí quản khó, đặc biệt khó thông khí hoặc không thông khí được. 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp trong gây mê toàn thân cho một số phẫu thuật 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp tạm thời trong cấp cứu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dạ dầy đầy 

- Tổn thương hàm mặt phức tạp do chấn thương hoặc nhiễm trùng 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Mask thanh quản FASTRACT các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul miệng hầu. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản: ống nội khí quản và đèn soi thanh quản. 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt mask thanh quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 

4. Hồ sơ bệnh án 

Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung 

- Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

- Tiền mê (nếu cần) 
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Khởi mê 

- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt mask thanh quản: ngƯời bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (nếu cần). 

Kĩ thuật đặt mask thanh quản 

- Đặt đầu người bệnh ở tư thế trung gian hoặc hơi ngửa 

- Cầm mask thanh quản như cầm bút, ngón tay trỏ đặt vào chỗ nối giữa mask thanh quản và 

phần ống.  

- Một tay mở miệng người bệnh 

- Tay kia đưa mask thanh quản qua các cung răng vào gốc lưỡi, tỳ mặt sau mask vào khẩu cái 

cứng, đẩy mask trƯợt dọc theo khẩu cái cứng để vào vùng hạ hầu 

- Dừng lại khi gặp lực cản 

- Bơm cuff theo đúng thể tích được hướng dẫn trên mask thanh quản. 

- Kiểm tra độ kín của mask thanh quản (không có dò khí, thông khí dễ dàng) 

- Kiểm tra vị trí đúng của mask thanh quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định bằng băng dính. 

Duy trì mê 

- Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn cơ 

(nếu cần). 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nƯớc mắt (PRST); 

MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng sai vị trí, tụt, gập, tắc mask thanh quản. 

Tiêu chuẩn rút mask thanh quản 

- Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu sử dụng thuốc giãn cơ). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường. 

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở 
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- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 

2. Rối loạn huyết động 

- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp) 

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

4. Tai biến do đặt mask thanh quản 

Không đặt được mask thanh quản 

- Do nhiều nguyên nhân 

- Thay đổi mask, người đặt hoặc chuyển đặt nội khí quản 

Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc giãn 

phế quản và corticoid. 

- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

Chấn thương khi đặt mask thanh quản 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tuột mask thanh quản, hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn oxy, soda hết tác dụng dẫn 

tới thiếu oxy và ưu thán. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

5. Biến chứng sau rút mask thanh quản 

- Suy hô hấp do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Xử trí triệu chứng và nguyên nhân 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

500 QUY TRÌNH KỸ THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC-Cục khám chữa bệnh-Bộ y tế 

  



 

1128 

 

09.34. ĐẶT MASK THANH QUẢN KINH ĐIỂN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây mê mask thanh quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt mask thanh quản với mục đích 

kiểm soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lựa chọn khi đặt nội khí quản khó, đặc biệt khó thông khí hoặc không thông khí được. 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp trong gây mê toàn thân cho một số phẫu thuật 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp tạm thời trong cấp cứu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dạ dầy đầy 

- Tổn thương hàm mặt phức tạp do chấn thương hoặc nhiễm trùng 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

- Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

2. Phương tiện 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Mask thanh quản FASTRACT các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul miệng hầu. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản: ống nội khí quản và đèn soi thanh quản. 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt mask thanh quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

3. Kiểm tra hồ sơ 

4. Kiểm tra người bệnh 

5. Thực hiện kỹ thuật 

Các bước tiến hành chung 

- Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

- Tiền mê (nếu cần) 

Khởi mê 
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- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt mask thanh quản: ngƯời bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (nếu cần). 

Kĩ thuật đặt mask thanh quản 

- Đặt đầu người bệnh ở tư thế trung gian hoặc hơi ngửa 

- Cầm mask thanh quản như cầm bút, ngón tay trỏ đặt vào chỗ nối giữa mask thanh quản và 

phần ống.  

- Một tay mở miệng người bệnh 

- Tay kia đưa mask thanh quản qua các cung răng vào gốc lưỡi, tỳ mặt sau mask vào khẩu cái 

cứng, đẩy mask trƯợt dọc theo khẩu cái cứng để vào vùng hạ hầu 

- Dừng lại khi gặp lực cản 

- Bơm cuff theo đúng thể tích được hướng dẫn trên mask thanh quản. 

- Kiểm tra độ kín của mask thanh quản (không có dò khí, thông khí dễ dàng) 

- Kiểm tra vị trí đúng của mask thanh quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định bằng băng dính. 

Duy trì mê 

- Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn cơ 

(nếu cần). 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nƯớc mắt (PRST); 

MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng sai vị trí, tụt, gập, tắc mask thanh quản. 

Tiêu chuẩn rút mask thanh quản 

- Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu sử dụng thuốc giãn cơ). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường. 

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

6. 1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở 

- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 
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2. Rối loạn huyết động 

- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp) 

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

3. Tai biến do đặt mask thanh quản 

Không đặt được mask thanh quản 

- Do nhiều nguyên nhân 

- Thay đổi mask, người đặt hoặc chuyển đặt nội khí quả. 

Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc giãn 

phế quản và corticoid. 

- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

Chấn thương khi đặt mask thanh quản 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tuột mask thanh quản, hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn oxy, soda hết tác dụng dẫn 

tới thiếu oxy và ưu thán. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

5. Biến chứng sau rút mask thanh quản 

- Suy hô hấp do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Xử trí triệu chứng và nguyên nhân 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

500 QUY TRÌNH KỸ THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC-Cục khám chữa bệnh-Bộ y tế 
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09.35. ĐẶT MASK THANH QUẢN PROSEAL HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây mê mask thanh quản là kỹ thuật gây mê toàn thân có đặt mask thanh quản với mục đích 

kiểm soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Lựa chọn khi đặt nội khí quản khó, đặc biệt khó thông khí hoặc không thông khí được. 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp trong gây mê toàn thân cho một số phẫu thuật 

- Kiểm soát đường thở và hô hấp tạm thời trong cấp cứu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dạ dầy đầy 

- Tổn thương hàm mặt phức tạp do chấn thương hoặc nhiễm trùng 

- Không đủ phương tiện gây mê, hồi sức 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật 

Bác sĩ, điều dưỡng viên chuyên khoa gây mê hồi sức. 

 2. Phương tiện 

- Hệ thống máy gây mê kèm thở, nguồn oxy bóp tay, máy theo dõi chức năng sống (ECG, 

huyết áp động mạch, SpO2, EtCO2, nhịp thở, nhiệt độ) máy phá rung tim, máy hút... 

- Mask thanh quản FASTRACT các cỡ, ống hút, mặt nạ (mask), bóng bóp, canul miệng hầu. 

- Lidocain 10% dạng xịt. 

- Salbutamol dạng xịt. 

- Các phương tiện dự phòng đặt nội khí quản: ống nội khí quản và đèn soi thanh quản. 

3. Người bệnh 

- Thăm khám gây mê trước mổ phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ, giải thích cho người 

bệnh cùng hợp tác. 

- Đánh giá đặt mask thanh quản khó. 

- Sử dụng thuốc an thần tối hôm trước mổ (nếu cần). 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Theo qui định của Bộ y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

4. Các bước tiến hành chung 

- Tư thế: nằm ngửa, thở oxy 100% 3-6 l/phút trước khởi mê ít nhất 5 phút. 

- Lắp máy theo dõi 

- Thiết lập đường truyền có hiệu quả. 

- Tiền mê (nếu cần) 
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Khởi mê 

- Thuốc ngủ: thuốc mê tĩnh mạch (propofol, etomidat, thiopental, ketamin...), thuốc mê bốc 

hơi (sevofluran...). 

- Thuốc giảm đau: fentanyl, sufentanil, morphin... 

- Thuốc giãn cơ (nếu cần): (succinylcholin, rocuronium, vecuronium...). 

- Điều kiện đặt mask thanh quản: ngƯời bệnh ngủ sâu, đủ độ giãn cơ (nếu cần). 

Kĩ thuật đặt mask thanh quản 

- Đặt đầu người bệnh ở tư thế trung gian hoặc hơi ngửa 

- Cầm mask thanh quản như cầm bút, ngón tay trỏ đặt vào chỗ nối giữa mask thanh quản và 

phần ống.  

- Một tay mở miệng người bệnh 

- Tay kia đưa mask thanh quản qua các cung răng vào gốc lưỡi, tỳ mặt sau mask vào khẩu cái 

cứng, đẩy mask trƯợt dọc theo khẩu cái cứng để vào vùng hạ hầu 

- Dừng lại khi gặp lực cản 

- Bơm cuff theo đúng thể tích được hướng dẫn trên mask thanh quản. 

- Kiểm tra độ kín của mask thanh quản (không có dò khí, thông khí dễ dàng) 

- Kiểm tra vị trí đúng của mask thanh quản bằng nghe phổi và kết quả EtCO2 

- Cố định bằng băng dính. 

Duy trì mê 

- Duy trì mê bằng thuốc mê tĩnh mạch hoặc thuốc mê bốc hơi, thuốc giảm đau thuốc giãn cơ 

(nếu cần). 

- Kiểm soát hô hấp bằng máy hoặc bóp tay. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi độ sâu của gây mê dựa vào nhịp tim, huyết áp, vã mồ hôi, chảy nƯớc mắt (PRST); 

MAC, BIS và Entropy (nếu có)... 

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, SpO2, EtCO2, thân nhiệt. 

- Đề phòng sai vị trí, tụt, gập, tắc mask thanh quản. 

Tiêu chuẩn rút mask thanh quản 

- Người bệnh tỉnh, làm theo lệnh. 

- Nâng đầu trên 5 giây, TOF >0,9 (nếu sử dụng thuốc giãn cơ). 

- Tự thở đều, tần số thở trong giới hạn bình thường. 

- Mạch, huyết áp ổn định. 

- Thân nhiệt > 350 C. 

- Không có biến chứng của gây mê và phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Trào ngược dịch dạ dày vào đường thở 

- Có dịch tiêu hóa trong khoang miệng và đường thở. 

- Hút sạch ngay dịch, nằm đầu thấp, nghiêng đầu sang bên 

- Đặt nhanh ống nội khí quản và hút sạch dịch trong đường thở 
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- Theo dõi và đề phòng nhiễm trùng phổi sau mổ 

2. Rối loạn huyết động 

- Hạ hoặc tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, nhịp nhanh, loạn nhịp) 

- Xử trí tùy theo triệu chứng và nguyên nhân 

3. Tai biến do đặt mask thanh quản 

Không đặt được mask thanh quản 

- Do nhiều nguyên nhân 

- Thay đổi mask, người đặt hoặc chuyển đặt nội khí quản 

Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Khó hoặc không thể thông khí, nghe phổi có ran rít hoặc phổi câm. 

- Cung cấp oxy đầy đủ, thêm thuốc ngủ và giãn cơ, đảm bảo thông khí và cho các thuốc giãn 

phế quản và corticoid. 

- Nếu không kiểm soát được hô hấp: áp dụng qui trình đặt ống nội khí quản khó. 

Chấn thương khi đặt mask thanh quản 

- Chảy máu, gãy răng, tổn thương dây thanh âm, rơi dị vật vào đường thở... 

- Xử trí tùy theo tổn thương. 

4. Các biến chứng về hô hấp 

- Gập, tuột mask thanh quản, hoặc hở hệ thống hô hấp, hết nguồn oxy, soda hết tác dụng dẫn 

tới thiếu oxy và ưu thán. 

- Xử trí: đảm bảo ngay thông khí và cung cấp oxy 100%, tìm và giải quyết nguyên nhân. 

5. Biến chứng sau rút mask thanh quản 

- Suy hô hấp do nhiều nguyên nhân 

- Đau họng khàn tiếng 

- Co thắt thanh - khí - phế quản 

- Viêm đường hô hấp trên 

- Xử trí triệu chứng và nguyên nhân 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

500 QUY TRÌNH KỸ THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC-Cục khám chữa bệnh-Bộ y tế 

 

 

  



 

 

09.61. KỸ THUẬT GÂY MÊ CÓ HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY 

I. GIỚI THIỆU 

- Hạ huyết áp (HA) chỉ huy trong gây mê là phương pháp làm giảm HA động mạch hệ 

thống trong mổ. 

- Thường làm giảm HA khoảng 30% mức HA thường gặp của bệnh nhân với mức HA 

trung bình tối thiểu là 50mmHg ở bệnh nhân ASA I và 80mmHg ở người lớn tuổi là 

thường chấp nhận được. 

- Mục đích: làm giảm lượng máu mất trong mổ và làm phẫu trường rõ hơn thuận lợi 

cho việc phẫu thuật. 

V. CHỈ ĐỊNH: 

- Phẫu thuật thần kinh 

- Phẫu thuật mạch máu lớn 

- Phẫu thuật tai mũi họng 

- Phẫu thuật chấn thương – chỉnh hình. 

- Phẫu thuật phỏng 

- Phẫu thuật tái tạo vùng đầu mặt. 

- Chảy máu khó kiểm soát trong mổ 

VI. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Thiếu khối lượng máu lưu hành. 

- Thiếu máu và các bệnh về máu 

- Thiếu máu cơ tim cục bộ 

- Tăng áp lực nội sọ, thiếu máu não 

- Suy gan 

- Suy thận 

- Tăng huyết áp mức độ nặng 

- Dị ứng, quá mẫn với thuốc hạ áp 

- Ê kíp gây mê và chăm sóc hậu phẫu thiếu kinh nghiệm 

- Thiếu phương tiện monitoring trong và sau mổ. 

- Tương đối: phụ nữ mang thai. 

VII. THUỐC HẠ ÁP 

A. NITROPRUSSIDE 

- Dạng trình bày: lọ bột 50 mg, khi dùng pha với huyết thanh ngọt  5% 

- Liều và cách sử dụng 

● Liều khởi đầu 0,5 µ/kg/phút đường tĩnh mạch, sau đó tăng dần liều đến khi đạt hiệu 

quả lâm sàng (thường là 3 µ/kg/phút), chú ý không dùng quá liều 10µ/kg/phút quá 

2 giờ. Thời gian gian tiềm tàng 2 phút, thời gian tác dụng 3-30 phút theo liều sử 

dụng. 

● Cách sử dụng: dùng qua bơm tiêm điện, thay dung dịch đã pha sau 4-8 giờ, tránh 

tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. 

- Cơ chế tác dụng 

● Tác dụng lên thành động mạch và tĩnh mạch (hầu như không có tác  dụng trên cơ 

trơn tiết niệu và đường tiêu hóa). 



 

 

● Làm giảm sức cản mạch máu ngoại vi, giảm tiền gánh và hậu gánh, giảm HA (tâm 

thu, tâm trương và trung bình), giảm áp lực động mach phổi, tăng lưu lượng máu 

thận và vành, não, gây mạch nhanh do phản xạ, tăng hiệu ứng shunt ở phổi. 

- Tương tác thuốc: làm tăng tác dụng hạ HA của thuốc mê thể khí và thuốc hạ HA khác. 

B. NITROGLYCERINE (NTG) 

Tác dụng của NTG chủ yếu phụ thuộc vào liều lượng sử dụng: 

- Liều < 1μ/kg/ph: Làm giãn động mạch nhỏ. 

- Liều > 4μ/kg/ph: Tăng hiệu quả giãn động mạch nhỏ, giảm cung lượng tim, giảm sức 

bóp cơ tim. 

- Thời gian tiềm tàng 3 - 5 phút, thời gian tác dụng từ 15 đến 30 phút. Thuốc được 

truyền vào bệnh nhân thông qua bơm tiêm điện. 

c. Thuốc chẹn canxi: thường dùng là Nicardipin. 

- Dạng trình bày: ống 10 ml, 10 mg. 

- Liều: Tiêm trực tiếp tĩnh mạch 0,5-1 mg đến khi đạt được tác dụng lâm sàng mong 

muốn. Nhắc lại liều ngắt quãng hoặc truyền qua bơm tiêm điện 1-3 mg/giờ. 

d. Thuốc mê thể khí họ halogen: 

- Thường sử dụng isofluran, sevofuran. 

- Isofluran và sevofuran có tác dụng giãn mạch, ít làm giảm sức bóp cơ tim, giảm  hậu 

gánh và lưu lượng tim được duy trì trong hạ HA chỉ huy . Hạ huyết áp trong vòng vài 

phút đến 15 phút và ổn định tăng mạch rất nhẹ huyết áp trở lại bình thường trong vài 

phút, không có hiện tượng tăng huyết áp nẩy lại. 

- MAC hạ HA ≥ 1,5 MAC  cho hạ huyết áp nhân tạo tuỳ theo tuổi và tuỳ theo có dùng 

các thuốc giảm đau hay không. 

 

  



 

 

09.115. HẠ THÂN NHIỆT CHỈ HUY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật thường được thực hiện trong quá trình phẫu thuật 

tim có tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Mục đích hạ thân nhiệt: nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ thể để bảo vệ các cơ 

quan đích tốt hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp phẫu thuật kéo dài, có thời gian tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể dài. 

- Hạ nhiệt độ sâu: phẫu thuật động mạch chủ phức tạp, có thể phải ngưng tuần hoàn tạm 

thời 

- Một số trường hợp cấp cứu hồi sinh tim phổi 

- Kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân có tình trạng sốt cao quá mức không đáp ứng với các kỹ 

thuật hạ nhiệt thông thường như lau mát, sử dụng thuốc hạ sốt... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: tương đối 

- Bệnh nhân đã có tình trạng hạ thân nhiệt trước đó 

- Các phẫu thuật có thời gian dưới 1 giờ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

+ Máy trao đổi nhiệt 

+ Nệm nước kết nối với máy, để dưới lưng bệnh nhân 

+ Nước đổ đầy trong bình chứa của máy 

3. Người bệnh: có chỉ định 

4. Hồ sơ bệnh án: phiếu theo dõi tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc hồi sức 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Thực hiện trên bệnh nhân có chỉ định: kiểm tra hồ sơ và người bệnh. 

- Thực hiện kỹ thuật: 

 + Hạ nhiệt độ trên máy trao đổi nhiệt xuống nhiệt độ mong muốn 

 + Điều chỉnh theo từng nấc nhiệt độ khi cần giảm chậm 

 + Không nhấn nút hạ nhiệt độ nhanh khi không có chỉ định. 

VI. THEO DÕI 

- Nhiệt độ nước làm lạnh trong máy trao đổi nhiệt và nhiệt độ máu của bệnh nhân không 

được vượt quá 9 độ C. 

- Độ chênh nhiệt độ thực quản và nhiệt độ trực tràng: không vượt quá 5 độ C. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Có thể gây rối loạn nhịp tim (nhịp chậm, rung thất) hay ngưng tim do hạ thân nhiệt quá 

nhanh (thường do nhấn nút hạ nhiệt độ nhanh). Xử trí: ngưng hạ thân nhiệt, nếu rung 

thất: sốc điện khử rung. 

- Chảy máu sau phẫu thuật do hạ thân nhiệt sâu. Xử trí: chuẩn bị các yếu tố đông máu và 

máu dự phòng, thực hiện phẫu thuật nhanh nhất có thể để giảm thời gian hạ thân nhiệt, 

xử lý các điểm chảy máu hiệu quả và sử dụng thuốc giảm chảy máu khi cần. 

  



 

 

09.126. LẤY LẠI MÁU TRONG PHẪU THUẬT BẰNG CELL SAVER 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trong phẫu thuật tim luôn có hiện tượng mất một lượng máu nhất định, vì vậy nhằm 

hạn chế tối đa hạn chế việc truyền máu từ người khác cho bệnh nhân, kỹ thuật lấy lại 

máu bằng máy Cell saver được thực hiện trong quá trình phẫu thuật. 

- Mục đích: tiết kiệm sử dụng máu và nhằm làm giảm một phần các yếu tố gây viêm khi 

sử dụng lại máu từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật mạch vành off pump (không tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể). 

- Các phẫu thuật có nguy cơ chảy máu nhiều như phẫu thuật lần hai trở lên trên cùng một 

bệnh nhân, bệnh nhân có sử dụng các thuốc gây rối loạn đông máu trước phẫu thuật, 

các trường hợp phẫu thuật cấp cứu... 

- Những bệnh nhân không thể thực hiện truyền máu thay thế như các bệnh nhân theo đạo 

Jehova, bệnh nhân có nhóm máu hiếm... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp phẫu thuật đơn giản, thời gian phẫu thuật nhanh (dưới một giờ)...nhằm 

giảm chi phí phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện quy trình kỹ thuật: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

- Máy Cell Saver: kiểm tra máy hoạt động tốt 

- Bộ Kit ly tâm 

- Dung dịch nước muối sinh lý 0,9% 

- Heparin sodium 

3. Người bệnh: bệnh nhân có chỉ định trong phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: ghi rõ kỹ thuật trong tờ theo dõi quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc 

trong phiếu theo dõi gây mê hay phẫu thuật (nếu không có thực hiện kỹ thuật THNCT) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Lắp đặt hệ thống Kit và dây nối theo bảng hướng dẫn trước khi phẫu thuật viên rạch da. 

- Lắp đặt dung dịch nước muối sinh lý để rửa lọc máu (không heparin) 

- Pha heparin 20-30 đơn vị/ml trong 1 bịch nước muối sinh lý 0,9% cho vào bình chứa 

máu hút về 200ml, sau đó cho chảy nhỏ giọt liên tục 1-3ml/phút 

- Cài đặt máy theo chế độ mong muốn (sách hướng dẫn) 

- Áp lực hút máu về bình chứa tối đa 120mmHg nhằm tránh tán huyết. 

- Lấy máu ra khi cần truyền lại máu cho bệnh nhân trong hoặc sau phẫu thuật. 

VI. THEO DÕI 

- Lấy lại máu với mục tiêu phải đạt được hiển thị trên máy: 

 + Hct/bịch máu sau rửa lớn hơn 50% 

 + FPH (Hb huyết tương tươi tự do > 90%) 

- Máu sau khi lấy chỉ được sử dụng trong vòng 2 giờ kể từ lúc lấy ra 

- Phải ghi rõ họ tên, nhóm máu, lượng máu, và giờ giới hạn sử dụng lên bịch máu 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tán huyết: do lực hút quá mạnh, xử trí: giảm áp lực hút dưới 120mmHg. 



 

 

- Vỡ bình ly tâm của bộ Kit: do kỹ thuật gắn bị chênh, xử trí: thay bộ Kit mới nếu vẫn 

tiếp tục cần (sau khi đã chùi rửa sạch máy). 

- Máy không nhận dạng bình ly tâm hoặc không hiển thị các thông số cần theo dõi như 

Hct, lượng máu lấy ra..., xử trí: vẫn tiếp tục sử dụng và sau đó gọi nhà cung cấp lên kế 

hoạch bảo trì sớm. 

- Máy không hoạt động khi mở: tạm ngưng sử dụng, gọi nhà cung cấp hỗ trợ gấp. 

  



 

 

09.145. PHA LOÃNG MÁU TRƯỚC HOẶC TRONG HOẶC SAU KHI PHẪU 

THUẬT 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Pha loãng máu là kỹ thuật luôn được thực hiện trong phẫu thuật tim hở có tiến hành 

tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Mục đích: 

+ Đuổi khí cho hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

+ Làm giảm độ nhớt máu trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm tưới máu đến 

các cơ quan đích cũng như đến hệ thống ngoại biên giúp tưới máu tốt cho bệnh 

nhân trong phẫu thuật, nhất là trong các trường hợp có hạ thân nhiệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các trường hợp phẫu thuật tim hở có tuần hoàn ngoài cơ thể 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật tim kín 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 

2. Phương tiện: 

+ Dung dịch pha loãng: Bicarbonate sodium, Ringer, Hydroxyethyl Starch, 

Gelafunsin, PFC, Albumin 5% 

+ Đường truyền  

+ Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể kết nối với bệnh nhân 

3. Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật có tuần hoàn ngoài cơ thể 

4. Hồ sơ bệnh án: phiếu theo dõi tuần hoàn ngoài cơ thể. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. 

2. Thực hiện kỹ thuật:  

- Lắp đặt hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Kết nối tất cả hệ thống dây, đường truyền 

- Cho dung dịch pha loãng (tuỳ theo từng bệnh nhân có những lựa chọn dung dịch khác 

nhau) vào bình chứa để đuổi khí hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Khi phẫu thuật viên đã kết nối với hệ thống THNCT, bắt đầu tiến hành kỹ thuật 

THNCT và quá trình pha loãng máu trong phẫu thuật bắt đầu diễn ra. Quá trình này 

tiến hành từ từ cho đến khi đạt được lưu lượng tối đa cho bệnh nhân. 

VI. THEO DÕI 

- Huyết động của bệnh nhân: thường huyết áp sẽ hơi giảm 1 ít nhưng không quá 

20mmHg (ngoại trừ pha loãng quá mức) 

- Nhịp tim: thay đổi khi gây dãn mạch đột ngột  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Hạ huyết áp dữ dội 

+ Do pha loãng quá mức, sốc phản vệ do thuốc hoặc do dung dịch pha loãng. 

+ Xử trí: bổ sung hồng cầu lắng, tăng lưu lượng bơm, sử dụng thuốc co mạch, 

thuốc chống sốc 

  



 

 

09.151. SIÊU ÂM TIM CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Siêu âm tim cấp cứu tại giường là một kỹ thuật thăm dò không xâm nhập rất cần thiết 

trong hồi sức cấp cứu các người bệnh nặng, giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nhanh 

một số các rối loạn tim mạch, từ đó đưa ra biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhồi máu cơ tim 

- Tràn dịch màng tim, tràn máu màng tim. 

- Sùi van tim. 

- Tình trạng sốc: sốc tim, sốc nhiễm khuẩn… 

- Theo dõi hiệu quả của phương pháp điều trị. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:1 bác sĩ và 2 điều dưỡng. 

- Bác sĩ đã được đào tạo về siêu âm tim, mạch máu: 

+ Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. 

+ Ngồi bên phải của người bệnh. 

+ Tay phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Điều dưỡng: đội mũ, đeo khẩu trang. 

+ 01 Điều dưỡng theo dõi các chức năng sống, đảm bảo hô hấp và đường truyền tĩnh 

mạch cho Người bệnhtrong quá trình làm siêu âm. 

+ 01 Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong quá trình làm thủ thuật: thay đổi tư thế người bệnh. 

2. Phương tiện 

- Máy siêu âm có chức năng siêu âm mạch máu. 

- Máy monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Gel siêu âm: 1 lọ 

- Gạc sạch vô khuẩn: 1 gói 

- Găng khám: 3 đôi 

- Mũ phẫu thuật: 3 cái 

- Khẩu trang phẫu thuật: 3 cái 

- Dung dịch rửa tay nhanh 

- Điện cực theo dõi điện tim khi làm siêu âm: 3 cái 

- Chi phí bão dưỡng máy 

- Chi phí khấu hao máy 

  



 

 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh, gia đình người bệnh biết lợi ích của siêu âm mạch máu tại giường. 

- Người bệnh nằm ngửa, tùy vào vị trí siêu âm mà có tư thế khác nhau. 

- Mắc điện tâm đồ đồng thời trong lúc làm siêu âm. 

- Người bệnh có thở máy phải chú ý đảm bảo tình trạng hô hấp cho người bệnh trong 

quá trình làm siêu âm. 

- Người bệnh có truyền các thuốc vận mạch phải chú ý đảm bảo đường truyền tĩnh mạch 

trong quá trình làm siêu âm. 

4. Hồ sơ bệnh án 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra lại người bệnh: các chức năng sống xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm 2D: cho phép khảo sát cấu trúc quả tim đang hoạt động 

a. Mặt cắt cạnh ức trái 

- Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn 3 hoặc 4, hoặc 5. 

Mặt cắt theo trục dọc 

 

- Cho phép khảo sát buồng tống máu thất phải, van động mạch chủ (ĐMC), ĐMC lên, 

vách liên thất, thất trái, van hai lá (HL), vòng van HL, các dây chằng van HL, nhĩ trái, 

thành sau thất trái, ĐMC ngực ở hình ảnh cắt ngang 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van ĐMC, van HL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng 

nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

 Mặt cắt theo trục ngang 

-  Thẳng góc với trục dọc của tim (xoay đầu dò 900 theo chiều kim đồng hồ), có 3 mặt 

cắt từ trên xuống dưới (mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn, mặt cắt ngang qua van HL, 



 

 

mặt cắt ngang cột cơ) 

+ Mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn: quan sát được ĐMC, van ĐMC có hình chữ  

―Y―, nhĩ trái, nhĩ phải, vách liên thất, van ba lá, buồng tống máu thất phải, van 

ĐM phổi, thân ĐM phổi, 2 nhánh ĐM phổi phải và ĐM phổi trái, ĐM vành trái. 

  

 

Hình 2. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang qua gốc mạch máu lớn 

+ Mặt cắt ngang van HL: giúp thấy được van HL nằm giữa thất trái 

+ Mặt cắt ngang cột cơ: thấy được 2 cột cơ (trước bên và sau giữa), thất phải nhỏ 

hơn thất trái và nằm phía trước bên thất trái, có thể thấy được ĐMC xuống (cắt 

ngang) nằm sau thất trái 

 

Hình 3. Mặt cắt cạnh ức trái trục ngang thấp dưới van hai lá 

 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Van ĐMC: có thể thấy dày từng lá van ĐMC, van ĐMC chỉ có 2 lá. 

+ Van HL: dầy mép van, hẹp van HL 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành sau thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: có khoảng trống siêu âm thành sau thất trái, nếu số lượng 

nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm ở thành trước thất phải. 

+ Hẹp ĐM phổi. 

b. Các mặt cắt từ mỏm tim 

Người bệnh nằm ngửa, đầu dò đặt ở mỏm tim hướng đến đáy tim. 

* Mặt cắt 4 buồng: khảo sát được cấu trúc tim theo chiều dọc (2 buồng thất, vách liên thất 

(VLT), hai buồng nhĩ, van HL, van BL, các TM phổi đổ về NT. 



 

 

Mặt cắt 2 buồng: từ mặt cắt 4 buồng xoay đầu dò 90
0 

theo chiều kim đồng hồ sẽ được 

mặt cắt 2 buồng, khảo sát được thất trái, nhĩ trái, thành trước thất trái, thành dưới thất trái. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm 

ở thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng), khoảng trống siêu âm thành 

dưới thất trái (mặt cắt 2 buồng). 

c. Mặt cắt dưới bờ sườn 

Người bệnh nằm ngửa, đầu gối hơi gập, đầu dò đặt ở thượng vị dưới mũi ức 

* Mặt cắt 4 buồng: thấy các cấu trúc tim tương tự như mặt 4 buồng từ mỏm 

 

Hình 4. Mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn 

* Mặt cắt trục ngang: có thể cắt theo đáy tim thấy được ĐMC và thân ĐM phổi, cắt ngang 

van HL, ngang cột cơ, ngang TM chủ dưới và nhĩ phải. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đứt dây chằng van HL 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm 

ở thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục 

ngang). 

- Các mặt cắt trên hõm ức 

* Theo trục dọc: thấy được cung ĐMC và các nhánh thân ĐM cánh tay đầu, ĐM 

cảnh gốc trái, ĐM dưới đòn trái, ĐMC lên, ĐMC xuống, eo ĐMC, ĐM phổi phải cắt 

ngang 

* Theo trục ngang: từ mặt cắt trục dọc, xoay đầu dò 90
0 

ngược chiều kim đồng 

hồ sẽ được một mặt cắt trục ngang thấy được cung ĐMC cắt ngang, ĐM phổi phải theo 



 

 

chiều dọc, TM chủ trên và TM vô danh, nhĩ trái và các TM  phổi. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hẹp eo ĐMC 

+ Phình, tách ĐMC đoạn quai. 

- Siêu âm TM 

- Sóng siêu âm thẳng góc với cấu trúc tim, giúp đo được bề dày, bề rộng các cấu trúc 

này. 

- Đầu dò đặt ở bở trái xương ức khoang liên sườn 3 hoặc 4, đầu dò tạo với mặt phẳng 

lồng ngực một góc 800  - 900. 

* Vị trí mặt cắt ngang thất: 

Thiết đồ cạnh ức trái (trục dài hoặc trục ngắn) là vị trí chuẩn nhất để đo các kích 

thước của thất trái trên siêu âm TM (theo hiệp hội siêu âm tim mạch hoa kỳ). 

Cắt ngang thất trái ngay sát bờ tự do của van HL, từ trước ra sau sẽ thấy các cấu 

trúc: thành ngực phía trước, thành trước thất phải, buồng thất phải, VLT, buồng thất trái, 

thành sau thất trái, thượng tâm mạc dính sát ngoại tâm mạc cho hình ảnh siêu âm đậm. 

Mặt cắt này cho phép đo 

- Vào cuối thời kỳ tâm trương (khởi đầu sóng Q của phức bộ QRS trên ĐTĐ) 

đường kính thất phải, bề dày vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái 

- Vào cuối thời kỳ tâm thu (đo ở vị trí vách liên thất đạt được độ dày tối đa) bề dày 

vách liên thất, đường kính thất trái, bề dày thành sau thất trái. 

- Thể tích tống máu thất trái, từ đó có thể tính được cung lượng tim. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Di động bất thường van HL: di động song song trong hẹp van HL 

+ Bề dầy VLT (bt: tâm trương 7,5 ± 1mm; tâm thu 10 ± 2 mm) 

+ Thành sau thất trái (bt: tâm trương 7,0 ± 1 mm; tâm thu 12 ± 1 mm) 

+ Di động bất thường VLT, thành sau thất trái: giảm di động, di động nghịch thường 

trong nhồi máu cơ tim, tràn dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Đường kính thất phải (bt 16 ± 4mm) 

+ Đường kính thất trái (bt: tâm trương 46 ± 4 mm,tâm thu 30 ± 3 mm) 

+ Thể tích thất trái tâm trương ( 101 ± 17 ml) và tâm thu (37 ± 9 ml), thể tích tống 

máu thất trái. 

+ Phân số co rút cơ thất trái (%D: 34 ± 6) 

+ Phân số tống máu thất trái (EF: 63 ± 7 %) 

+ Tràn dịch màng tim: nếu khoảng trống siêu âm ở sau thất trái thời kỳ tâm thu, tâm 

trương. 

* Vị trí mặt cắt ngang van ĐMC và nhĩ trái 

Từ trước ra sau sẽ thấy các cấu trúc thành trước lồng ngực, thành trước thất phải, 

buồng tống máu thất phải, thành trước ĐMC nối liền bằng vách liên thất, sự liên tục của 

van HL-ĐMC, buồng nhĩ trái, thành sau nhĩ trái. 

Chỉ quan sát được 2 trong 3 lá van sigma của ĐMC: lá vành phải và lá không vành. 

Vận động các van sigma ĐMC khi mở tạo thành ―hình hộp―. Mặt cắt này cho phép đo: 

+ Đường kính cuối tâm trương ĐMC (bt: 28 ± 3 mm) 

+ Biên độ mở van ĐMC 



 

 

+ Đường kính cuối tâm thu của nhĩ trái (bt: 31 ± 4 mm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Sùi van tim: van HL, van BL 

+ Hẹp van HL, dầy, vôi hóa van HL.. 

+ Huyết khối trong buồng nhĩ trái, u nhầy nhĩ trái... 

+ Sự vận động bất thường của VLT, thành bên thất trái trong nhồi máu cơ tim, tràn 

dịch màng tim gây ép tim cấp. 

+ Tràn dịch màng tim: nếu số lượng nhiều có thể thấy được khoảng trống siêu âm 

ở thành bên thất phải và thất trái (mặt cắt 4 buồng). Quanh thất trái (mặt cắt trục 

ngang). 

Siêu âm Doppler 

Hiệu ứng doppler được phát sinh khi sóng siêu âm với một tần số fi được phát ra 

gặp một cấu trúc đang chuyển động, dội trở lại với tần số fr, hiệu số fi và fr  là fd 

2fi  x V x cosθ 

fd = ------------------------- 

C 

V: vận tốc dòng máu theo cm/sec 

θ: góc hợp bởi chùm siêu âm tới fi  và chiều di chuyển của cấu  trúc. 

Trong tim mạch cấu trúc là dòng máu, đại diện là hồng cầu C: vận tốc của sóng siêu âm 

trong mô sinh vật (1560 cm/sec). 

Mục đích của siêu âm doppler: khảo sát huyết động không xâm nhập 

e. Các dạng của siêu âm doppler: doppler xung, doppler liên tục, doppler màu (một 

dạng đặc biệt của doppler xung). 

* Doppler xung: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 1 tinh 

thể, do đó chùm siêu âm phát ra ngắt quãng để đầu dò nhận âm dội  sau 1 khoảng thời 

gian chậm chễ (time delay) mà độ dài ngắn phụ thuộc vào độ sâu cần thăm dò. 

* Doppler liên tục: sóng siêu âm phát ra và sóng thu nhận được thực hiện bởi 2 tinh 

thể khác nhau của đầu dò, do đó không có hạn chế về tốc độ máu. 

* Doppler màu: là doppler xung mà vận tốc và chiều di chuyển của dòng máu được 

thể hiện bằng mầu sắc khác nhau với độ đậm nhạt khác nhau. Theo qui ước, khi dòng 

chảy hướng tới đầu dò ta có màu đỏ, và màu xanh khi dòng chảy đi xa đầu dò. 

f. Khảo sát các dòng chảy bình thường 

- Dòng chảy qua van HL: ghi tốt nhất ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm 

- Thời kỳ tâm trương: hai sóng dương, gồm sóng E (sóng đổ đầy đầu tâm trương của 

thất trái) và sóng A (sóng đổ đầy khi nhĩ trái co bóp) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van HL (dòng phụt ngược ở thời kỳ 

tâm thu) 

* Dòng chảy qua van ĐMC: thường ghi được ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm, hoặc mặt 

cắt cạnh ức phải, hoặc mặt cắt trên hóm ức là sóng tâm thu lên nhanh, xuống nhanh. Phổ 

dương hay âm tùy vị trí mặt cắt. 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐMC (dòng phụt ngược ở thời 

kỳ tâm trương) 

* Dòng chảy qua van ba lá: thường ghi được mặt cắt 4 buồng từ mỏm, mặt cắt cạnh 

ức trái, mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn. Phổ của dòng van ba lá cùng dạng với phổ của 



 

 

dòng dòng van HL (phổ có dòng dương). Trong thời kỳ tâm thu có thể thấy dòng hở van 

BL (phổ có dòng âm) 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: 

+ Hở van BL (dòng phụt ngược ở thời kỳ tâm thu) 

+ Tăng áp ĐM phổi: chênh áp qua van thời kỳ tâm thu > 30 mmHg 

* Dòng chảy qua van ĐM phổi: thường ghi được ở mặt cắt cạnh ức trái. Thời kỳ 

tâm thu, phổ có dòng âm. Thời kỳ tâm trương có thể có phổ của hở van ĐM phổi (phổ 

có dòng dương). 

- Có thể phát hiện các biểu hiện bệnh lý của tim: hở van ĐM phổi (dòng phụt ngược ở 

thời kỳ tâm trương) 

VIII. THEO DÕI 

- Ý thức, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2  trong quá trình làm siêu âm 

- Các thông số máy thở (nếu người bệnh đang thở máy). 
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09.188. THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM NHẬP BẰNG MÁY THỞ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông khí không xâm nhập có thể thực hiện qua mặt nạ nối vào máy thở. Phương 

thức thông khí có thể là CPAP hoặc BiPAP. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sau phẫu thuật tim phổi 

- Sau gây mê phẫu thuật 

- Mức độ nhẹ của đợt cấp COPD, tổn thương phổi cấp, phù phổi cấp 

- Suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nhẹ và trung bình 

- Suy tim 

- Hội chứng ngừng thở khi ngủ 

- Sau rút nội khí quản có phù nề và hẹp nhẹ thanh quản 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh ngừng thở, ngừng tim 

- Hôn mê < 10 điểm, chảy máu tiêu hóa trên nặng 

- Huyết áp không ổn định và rối loạn nhịp tim  

- Biến dạng, phẫu thuật hoặc chấn thương đầu, hàm mặt 

- Tắc nghẽn đường thở: dị vật, đàm 

- Người bệnh không hợp tác với thở không xâm nhập 

- Không có khả năng bảo vệ đường thở, ho khạc kém. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu hoặc đã 

được đào tạo về thở máy. 

2. Phương tiện 

Vật tư tiêu hao 

- Oxy  thở máy (ngày chạy 24 giờ) - Mũ phẫu thuật: 03 chiếc 

- Filter lọc khuẩn ở dây máy thở: 01 cái 

- Dây truyền huyết thanh: 01 cái 

- MDI adapter: 01 chiếc 

- Bộ dây máy thở: 01 bộ 

- Găng tay vô khuẩn: 03 đôi - Khí nén (ngày chạy 24 giờ) 

- Găng tay sạch: 05 đôi - Bộ làm ẩm nhiệt: 01 chiếc 

- Gạc tiểu phẫu N2: 05 túi - Filter lọc bụi máy thở: 01 chiếc 

- Khẩu trang phẫu thuật: 03 chiếc 

- Mặt nạ mũi miệng hoặc mặt nạ mũi 

- Xà phòng Savondoux rửa tay 

 Dụng cụ cấp cứu: 01 bộ mở màng phổi dẫn lưu khí và máy hút áp lực âm liên tục 

Các chi phí khác 

- Tiêu hao điện, nước 

- Phí hấp, rửa dụng cụ 

- Xử trí rác thải y tế và  rác thải sinh hoạt 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh (nếu người bệnh còn tỉnh táo) và gia đình/người đại diện 



 

 

hợp pháp của người bệnh về sự cần thiết và các nguy cơ của thở máy. Người bệnh/đại 

diện của người bệnh ký cam kết thực hiện kỹ thuật. 

- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm đầu cao 30 độ (nếu không có tụt huyết áp), nằm 

đầu bằng nếu tụt huyết áp. 

- Thở máy tại giường bệnh. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Giải thích về kỹ thuật cho người bệnh, gia đình người bệnh và kí cam kết đồng ý kỹ 

thuật, phiếu ghi chép theo dõi thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra lại chỉ định, chống chỉ định và giấy cam kết đồng ý tham gia 

kỹ thuật 

2. Kiểm tra người bệnh: các chức năng sống, xem có thể tiến hành thủ thuật được không. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

a. Đặt các thông số máy thở ban đầu: 

- FiO2 100% sau đó giảm dần để duy trì FiO2 ≥ 92% 

- IPAP 8-12 cmH2O 

- EPAP 0-5 cmH2O 

- Áp lực hỗ trợ (PS) = IPAP-EPAP 

- Áp lực chênh lệch giữa IPAP và EPAP nên duy trì khoảng 5cmH2O, BiPAP thường 

bắt đầu IPAP/EPAP là 8/3 hoặc 10/5 cmH2O. 

b. Đặt các mức giới hạn báo động 

- Đặt các giới hạn báo động, mức đặt tùy theo tình trạng bệnh lý cụ thể của mỗi người 

bệnh. 

c. Tiến hành cho người bệnh thở máy 

- Giải thích cho người bệnh hiểu và hợp tác, sau đó úp mặt nạ mũi hoặc miệng-mũi 

cho người bệnh, tay người thực hiện giữ mặt nạ sao cho vừa khít, kiểm tra hướng dẫn 

người bệnh thở theo máy, khi người bệnh thở theo máy , hợp tác tốt thì mới dùng dây 

cố định. 

d. Điều chỉnh thông số máy thở: 

- PaO2 giảm 

+ Tăng FiO2 mỗi 10% để đạt SpO2  > 92%. 

+ Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có thể tăng IPAP đến 20cmH2O và 

EPAP tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaO2 tăng: Giảm FiO2  mỗi 10% để đạt SpO2 > 92% 

- PaCO2 tăng (pH <7,3): Tăng IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O, có  thể tăng IPAP 

đến 20cmH2O và EPAP tăng đến 10-12cmH2O. 

- PaCO2 giảm (pH>7,45): Giảm IPAP và EPAP mỗi lần 2cmH2O. 

VI. THEO DÕI 

- Mạch, huyết áp, điện tim (trên máy theo dõi), SpO2: thường xuyên. 

- Xét nghiệm khí trong máu: làm định kỳ (12 - 24 giờ/lần) tùy theo tình trạng người 

bệnh, làm cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

- Hoạt động của máy thở, các áp lực đường thở, báo động. 



 

 

- X quang phổi: chụp 1- 2 ngày/lần, chụp cấp cứu khi có diễn biến bất thường. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG 

1. Tụt huyết áp 

Xử trí: truyền dịch, dùng vận mạch nếu cần. 

2. Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi): 

Xử trí: đặt dẫn lưu màng phổi cấp cứu, hút dẫn lưu liên tục. 

3. Tổn thương phổi do thở máy: cai thở máy sớm 

4. Nhiễm khuẩn liên quan thở máy: tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn bệnh viện. Điều 

trị kháng sinh sớm và theo nguyên tắc xuống thang khi xuất có nhiễm khuẩn. 
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09.192. THƯỜNG QUY ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt ống nội khí quản (NKQ) là một thủ thuật rất thường gặp trong xử trí cấp cứu để 

ngăn chặn hiện tượng giảm thông khí, giảm ô xy và bảo vệ đường thở ở những Người 

bệnh suy hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. 

- Đặt ống NKQ khó được định nghĩa: thời gian đặt NKQ nhiều hơn 10 phút và /hoặc 

nhiều hơn hai lần dùng đèn soi thanh quản có hoặc không dùng các thủ thuật khác 

(Sellick, BURP...) và được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm. (trường hợp 

giả khó khi người làm thủ thuật ít kinh nghiệm) 

II. ĐÁNH GIÁ NHANH ĐẶT NKQ KHÓ  

1. Đặc điểm giải phẫu 

- Khoảng cách cằm - giáp: là khoảng cách từ bờ trên sụn giáp đến phần giữa cằm. Nếu 

khoảng cách này < 6 cm (3 khoát ngón tay) là đặt ống NkQ khó. 

- Khoảng cách giữa 2 cung răng đo ở vị trí há miệng tối đa nếu < 3 cm là đặt ống NKQ 

khó. 

2. Tiêu chuẩn lâm sàng theo Mallampati 

- Người bệnh ở tư thế ngồi, cổ ngửa thẳng, há miệng thè lưỡi, phát âm "A": 

- I: Thấy khẩu cái cứng, khẩu cái mềm, lưỡi gà, thành sau họng, trụ trước và trụ sau 

Amydan. 

- II: Thấy khẩu cái cứng, khẩu cái mềm, một phần lưỡi gà và thành sau họng III: Thấy 

khẩu cái cứng, khẩu cái mềm và nền của lưỡi gà 

- IV: Chỉ thấy khẩu cái cứng 

- Nếu là mức độ III, IV là đặt NKQ khó. 

 

 
 

 

Hình 1: Tiêu chuẩn lâm sàng theo Mallampati 

3. Hội gây mê của Mỹ đã đưa các yếu tố tiên lượng sau: 

- Các khối u vùng miệng họng, u máu, máu tụ 

- Nhiễm khuẩn: viêm vùng hàm dưới, áp xe quanh họng, viêm nắp thanh quản 

- Bất thường cấu trúc bẩm sinh 

- Dị vật 

  



 

 

- Chấn thương vùng mặt: thanh quản, vỡ hàm trên, dưới, chấn thương cột sống cổ 

- Bỏng hô hấp 

- Béo phì 

- Hạn chế ngửa cổ: viêm cột sống dính khớp, viêm cột sống cổ do thấp 

- Thay đổi về giải phẩu răng cửa nhô, cổ ngắn, lưỡi to, hàm nhô... 

III. XỬ TRÍ 

1. Mục đích: bảo đảm kiểm soát được đường thở, thông khí tốt, cung cấp đủ oxy cho bệnh 

nhân để có thể tiến hành các thủ thuật điều trị cho bệnh nhân (hồi sức tích cực, phẫu thuật ...). 

2. Nguyên tắc 

- Trước khi tiến hành đặt NKQ: luôn tuân thủ các nguyên tắc sau: 

+ Chuẩn bị đầy đủ nhất, trong khả năng cho phép, các phương tiện đặt NKQ khó (mask 

các cỡ, fastrach các cỡ, mandrin / guide đặc hoặc rỗng các loại, soi phế quản ống mềm, 

lưỡi đèn thẳng Miller, lưỡi đèn Macintosh các loại, kẹp Magill, NKQ các cỡ, catheter cung 

cấp oxy, ống soi mềm, dụng cụ đặt NKQ ngược dòng, dụng cụ mở khí quản). 

+ Thăm khám kỹ và chuẩn bị các phương án có thể xảy ra, thử cho bệnh nhân thở qua mask 

kín (nếu có thể). Đánh giá tổng trạng của bệnh nhân và các bệnh lý kèm theo. 

+ Nắm vững kỹ năng, các phương tiện (phù hợp tuổi, chiều cao, cân nặng) và nguồn nhân 

lực (luôn luôn ít nhất là 1 người) hỗ trợ. 

+ Có hệ thống theo dõi liên tục: SpO2, mạch, huyết áp, ECG, nhịp thở, EtCO2 ... 

- Khi tiến hành đặt NKQ: 

+ Phòng ngừa tụt oxy: nâng hàm (nếu cần, dùng cả 2 tay), thông khí tốt (nhanh, 

FiO2 100%). Những trường hợp dễ có nguy cơ tụt SpO2 mặc dù đã được thở oxy đúng cách 

trước đó, bao gồm người béo phì, sản phụ, trẻ nhũ nhi và sơ sinh, trẻ có ASA III và IV, trẻ 

thở ngáy và trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, người già, bệnh phế quản mạn tính . do 

giảm dung tích cặn chức năng, quá trình khử nitơ nhanh hơn nhưng thời gian chịu đựng 

ngừng thở ngắn hơn. 

+ Phòng ngừa hít sặc: thông khí nhẹ nhàng, đặt sonde hút rỗng dạ dày và mũi - miệng trước 

thủ thuật. 

+ Chỉ nên sử dụng các kỹ thuật đã thành thạo, nếu chưa đủ kỹ năng thao tác thành thạo thì 

nên nhường cho các chuyên viên thực hiện. Không nên cố gắng thực hiện những kỹ thuật 

chưa quen khiến cho cơ hội đặt NKQ thành công sẽ giảm đi vì hầu họng - thanh môn bị 

tổn thương, phù nề ... 

+ Chuẩn bị tốt bệnh nhân: tỉnh táo và tự thở, dự trữ oxy 100% trong vài phút trước khi gây 

mê, tư thế nằm, 

+ Nếu phải sử dụng giãn cơ, chỉ dùng loại giãn cơ khử cực, với điều kiện kiểm soát được 

thông khí qua mask. 

3. Cụ thể 

3.1. Các kỹ thuật 

- Thay đổi tư thế bệnh nhân: để đầu cao hơn mặt phẳng ngang 8 - 100 (kê gối để trục 

khoang miệng và thanh quản thành đường thẳng), ngửa cổ, ấn vào sụn thanh quản ra 

sau - lên trên, vạch môi trên ra sau để quan sát thanh quản rõ hơn. Với bệnh nhân béo 

phì, cho bệnh nhân nằm tư thế RAMP. 



 

 

 

 
RAMP position 

- Dùng mandrin / stylet làm nòng để cố định cứng dáng NKQ theo ý muốn hoặc dùng 

guide mềm luồn trước vào khí quản rồi mới làm nòng dẫn NKQ vào. 

  



 

 

- Đặt NKQ mù qua đường mũi: đưa NKQ qua mũi xuống đến hầu họng, dò theo hơi thở 

bệnh nhân thoát ra qua đầu ống mà chỉnh tư thế đầu để luồn NKQ vào khí quản, khi 

đầu ống đi qua thanh môn sẽ gây phản xạ ho làm hơi thoát mạnh ra đầu ống giúp cho 

biết đã đặt ống vào khí quản. Dùng ống nghe kiểm tra thông khí 2 phế trường rồi cố 

định ống. 

- Các kỹ thuật khác: dùng mask thanh quản, dùng Fastrach, dùng ống soi mềm soi trực 

tiếp hoặc qua màn hình (video), đặt NKQ ngược dòng, chọc kim qua màng nhẫn - giáp 

thông khí cấp cứu, mở khí quản cấp cứu. 

3.2. Dụng Cụ: tùy theo kỹ năng, nhân lực và phương tiện sẵn có để quyết định chiến lược 

các bước đặt NKQ. 

Quy tắc ghi nhớ cho chuẩn bị đặt NKQ 

- S: Suction (Hệ thống hút cho đường hô hấp và miệng) 

- T: Tools for intubation as laryngoscope blades, handle, other devices such as video 

laryngoscope ... (Dụng cụ đặt NKQ: đèn soi thanh quản, mandrin, nội soi khí quản ...) 

- O: Oxygen source for preoxygenation and ongoing ventilation (Nguồn oxy cho bệnh 

nhân thở trước khi gây mê và trong thở máy) 

- P: Positioning (Đặt tư thế bệnh nhân) 

- M: Monitors, including ECG, pulse oximetry, blood pressure, EtCO2, and esophageal 

detectors (Theo dõi tự động: ECG, SpO2, mạch, huyết áp, ECG, nhịp thở, EtCO2 ... 

- A: Assistant; Ambu® bag with face mask; Airway devices (endotracheal tubes, 

syringe, stylets, LMA); Airway assessment (Người hỗ trợ, bóng ambu, mask, ống 

NKQ, mask thanh quản, stylet, bơm tiêm .) 

- I: Intravenous access (Đường truyền tĩnh mạch) 

- D: Drugs, including induction agent, neuromuscular blocking agent, and desired 

adjuncts (Thuốc khởi mê, dẫn mê và duy trì mê) 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Bác sỹ đã được huấn luyện để đặt NKQ, 2 điều dưỡng. 

2. Dụng cụ 

- Đèn soi thanh quản lưỡi thẳng và cong với nhiều cỡ lưỡi khác nhau 

- Kẹp Magill, nòng dẫn 

- Thuốc tiền mê: midazolam, propofol, fentanyl 

- Ống nội khí quản các cỡ: 7.0 , 7.5, 8.0 

- Oxy, bóng mask, cannuyn miệng - miệng 

- Các dụng cụ khác: máy hút ống hút, găng tay, gạc, băng dính, ống nghe, máy theo dõi 

- Các dụng cụ hỗ trợ đặt NKQ khó (tùy trang bị của cơ sở) có thể: 

+  Bộ đặt ống NKQ ngược dòng 

+  Bộ đặt NKQ bằng ống soi mềm 

+  Mask thanh quản 

+  Ống NKQ combitube 

+  Đèn Trachlight 

+  Bộ mở khí quản cấp cứu 

  



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Người bệnh 

+ Bệnh nằm ngửa kê gối dưới chẩm nếu không có CTCS cổ, nếu có CTCS cổ không 

kê gối hoặc chọn phương pháp đặt NKQ khác 

+ Mắc máy theo dõi, hút đờm, hút dịch dạ dầy 

+ Thở ôxy 100% trước 2 - 5 phút, bóp bóng mask oxy 100% khi SpO2 < 90% hoặc 

Người bệnh ngừng thở. 

Bước 2: Dùng an thần, giãn cơ (nếu cần) 

Bước 3: Làm nghiêp pháp bảo vệ Sellick 

Bước 4: Bộc lộ thanh môn 

Bước 5: Luồn ống NKQ 

Bước 6: Kiểm tra ống 

Bước 7: Cố định ống 

VI. CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ NKQ KHÓ 

- Trợ giúp bằng tay 

+ Chỉnh lai tư thế Người bệnh, để đầu ở tư thế Jackson kê gối dầy 6 cm dưới đầu cho 

phép trục thanh quản và hầu miệng thẳng hàng 

+ Nghiệm pháp BURP ấn thanh quản sang phải, ra trước và lên trên 

- Đặt NKQ mò đường miệng khi mở miệng hạn chế, lưỡi to, ngửa cổ hạn chế 

- Đặt NKQ mò qua đường mũi dùng nòng dẫn sáng 

- Đặt NKQ ngược dòng 

- Đặt ống NKQ bằng ống soi mềm 

- Đặt ống NKQ combitube 

- Mask thanh quản 

- Đặt NKQ dùng đèn Trachlight 

- Mở khí quản qua da 

- Mở màng nhẫn giáp 

Chú ý: Người bệnh sẽ không chết vì đặt NKQ thất bại mà chết vì thông khí thất bại. 



 

 

  
Sơ đồ xử trí đặt nội khí quản khó 

 

VII. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG TRONG ĐẶT KHI NKQ 

- Các chấn thương chảy máu: Môi, lưỡi, răng…rách cuốn mũi, tổn thương các 

xoang gây chảy máu nhiều 

- Chấn thương thanh môn, dây thanh 

- Chấn thương khí quản 

- Làm nặng thêm chấn thương tủy sống nếu có 

- Hít phải: dịch dạ dầy, răng, chất tiết hầu. 

  



 

 

- Thiếu ôxy. 

- Các biến chứng về tim mạch: nhịp chậm hoặc ngừng tim do phản xạ và thiếu 

oxy, tim nhanh thất hoặc trên thất. 
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09.193. TIẾN HÀNH TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ BẰNG MÁY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể là một kỹ thuật không sinh lý, cho phép thay thế toàn bộ hay một 

phần chức năng của tim và phổi để đảm bảo tưới máu và cung cấp dưỡng khí đến mô.  

- Điều này giúp phẫu thuật viên làm việc trên một trái tim không đập và có một phẫu 

trường sạch do máu được đưa ra tuần hoàn nhân tạo bên ngoài để thấy rõ các sanh 

thương, từ đó có những thao tác chính xác trong lúc sửa chữa các sang thương này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật tim hở. 

- Hỗ trợ tim hoặc phổi cho những phẫu thuật các cơ quan khác. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có tiên lượng tử vong trên 80% 

- Bệnh nhân mất não, hay suy đa cơ quan rất nặng không hồi phục 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể 

2. Phương tiện 

- Thiết bị tim phổi nhân tạo: máy THNCT, máy trao đổi nhiệt, Nệm nước, Bộ trộn khí, Máy 

Cell saver, Bộ lọc và cô đặc máu, Thiết bị điều chỉnh hút áp lực âm 

- Thiết bị theo dõi liên tục: Monitoring theo dõi mạch, điện tâm đồ, huyết áp động mạch xâm 

lấn, nhiệt độ bệnh nhân, BIS theo dõi mê, NIRS đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch não, 

SvO2 đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch trộn, Áp lực dội ngược động mạch có báo động, 

Cảm biến theo dõi mức máu trong bình chứa tĩnh mạch có báo động. 

- Dụng cụ: các loại ống dẫn (động mạch, tĩnh mạch, ống hút, đường truyền liệt tim, bộ phổi 

nhân tạo, hệ thống dây dẫn kết nối 

- Các loại dung dịch: Bicarbonate sodium, Gelafundin, Ringer, Hydroxyethyl Starch, nước 

muối sinh lý 0,9%, Manitol, hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, Albumin... 

- Thuốc: Kháng đông Heparin, kháng sinh dự phòng (Cefazolin), CaCl2, dung dịch liệt tim 

(DBL, Custodiol, tinh thể lạnh)... 

3. Hồ sơ bệnh nhân: đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm thiết lập hệ 

thống THNCT phù hợp. Dán tem mã vạch hồ sơ. 

4. Hồ sơ bệnh án: tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, diện tích bề mặt cơ thể, chẩn đoán bệnh 

lý, tiền căn, xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm tim, phương pháp phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thiết lập hệ thống THNCT 

- Lắp hệ thống dây dẫn và bộ phổi nhân tạo lên máy THNCT: lựa chọn tuỳ theo cân 

nặng, lưu lượng tối đa của bệnh nhân 

- Priming hệ thống tuần hoàn nhân tạo bằng các loại dung dịch mồi: số lượng và loại 

dung dịch cho vào tuỳ theo bệnh lý, tuổi, cân nặng, dung tích hồng cầu, yếu tố đông 

máu của bệnh nhân. 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn trên máy tim phổi nhân tạo với hệ thống dây dẫn từ phẫu 

thuật viên: dây dẫn động tĩnh mạch, dây hút máu phẫu trường, dây hút máu tim trái, 

dây dẫn hệ thống làm liệt tim, dây hút dịch không cần thiết ra ngoài qua hệ thống hút 

âm tường. 

  



 

 

- Kết nối đầy đủ hệ thống cảnh báo và theo dõi liên tục 

- Kết nối hệ thống lọc rửa hồng cầu (máy Cell saver) khi có chỉ định: tiên lượng mất 

máu nhiều trong phẫu thuật. 

- Đuổi sạch khí hoàn toàn hệ thống tuần hoàn nhân tạo, kể cả hệ thống đường truyền liệt 

tim. 

- Gắn kết bộ lọc và cô đặc máu vào hệ thống sau khi đã Priming bộ lọc bằng dung dịch 

tinh thể: thường sử dụng ở bệnh nhân trẻ nhỏ dưới 15kg, bệnh nhân suy tim nặng, suy 

thận, cao áp phổi nặng, phù phổi. 

- Kiểm tra các đường hút 

- Tiêm Heparin vào bệnh nhân và thử ACT trước khi đặt các ống dẫn động, tĩnh mạch 

vào bệnh nhân: liều 3mg/kg, ACT đạt từ 300” trở lên mới được phép hút máu về bình 

chứa tĩnh mạch và bắt đầu đặt ống dẫn. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống THNCT theo danh sách định sẵn (check list) trước khi bắt 

đầu THNCT. Chỉ bắt đầu khi ACT đạt tối thiểu 400” sau lần tiêm Heparin đầu tiên. 

2. Bắt đầu thực hiện quá trình THNCT 

- Mở kẹp động mạch, tăng lưu lượng bơm động mạch từ từ, đồng thời mở kẹp tĩnh mạch 

dần cho đến mở hết kẹp và lưu lượng bơm chính đạt tối đa (đã tính sẵn cho từng bệnh 

nhân). Báo Full flow. Lúc này ngừng thở máy. 

- Thực hiện kỹ thuật làm liệt tim: tim phải ngưng đập hoàn toàn, đường biểu diễn điện 

tim phẳng ngang. 

- Phẫu thuật viên bắt đầu sửa chữa bệnh lý. 

- Có hoặc không thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy: tuỳ từng trường hợp. 

3. Tiến hành cai máy THNCT 

- Sau khi PTV sửa chữa bệnh lý xong 

- Giảm dần lưu lượng động mạch, làm đầy tim, điều chỉnh các thông số huyết động, nhịp, 

sinh hoá...và sẽ ngưng máy hoàn toàn. 

- Điều kiện cai máy THNCT 

+ Không có độ chênh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ thực quản. Ở người lớn ngưng ở 

nhiệt độ trên 35 độ C, trẻ em trên 36 độ C. 

+ Ca++ = 1,2-1,5 mmol/L; K+ = 3,5-5 mmol/L 

+ Hct tuỳ thuộc tuổi, bệnh lý của bệnh nhân 

+ Khí máu tốt, SpO2, pH máu bình thường (trong những ca cao áp phổi: duy trì kiềm 

chuyển hoá pH > 7,5) 

+ Lactate < 2 mmol/L 

+ Nhịp tim phù hợp với lứa tuổi, không có rối loạn nhịp 

+ Làm đầy tim (PVC, POG) phù hợp theo bệnh lý 

+ Thông khí máy thở trở lại tốt 

+ Huyết động ổn định 

VI. THEO DÕI 

- Các thông số trên các thiết bị theo dõi liên tục, mức máu trong bình chứa tĩnh mạch, 

cân chỉnh lượng nước nhập và xuất. 

  



 

 

- Điều chỉnh các thông số để đạt hiệu quả tưới máu: 

+ Hct > 30% (nhiệt độ bình thường & ở trẻ em), Hct = 25-30% (có hạ thân nhiệt, ở 

người lớn) 

+ SvO2 > 70%; Lactate < 2mmol/L 

+ pH: 7,35-7,45; PaO2: 150-200 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg 

+ Nước tiểu: có (không sử dụng thuốc lợi tiểu), không tán huyết 

+ Huyết áp trung bình: > 30 mmHg (trẻ em), > 40mmHg (người lớn) 

VII. TAI BIẾN 

- Hạ huyết áp động mạch khi bắt đầu THNCT 

- Tăng huyết áp trung bình quá mức trên 70 mmHg 

- Tăng Kali máu > 5,5 mmol/L 

- Tắc nghẽn do khí 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Giảm oxy hoá máu 

- Tán huyết nặng 

- Cục máu đông trong phổi nhân tạo 

- Rò rỉ bộ phận trao đổi nhiệt 

- Hỏng bộ phận thông khi của phổi nhân tạo 

- Tăng nhiệt độ ác tính. 

- Đứt dây dẫn thân bơm động mạch. 

- Khó làm nóng bệnh nhân. 

 



 

 

09.200. VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN NẶNG NGOẠI VIỆN 

I.  ĐẠI CƯƠNG 

    Vận chuyển người bệnh cấp cứu ngoại viện là việc di chuyển người bệnh cấp cứu từ 

nơi này đến nơi khác để thực hiện các biện pháp cấp cứu, chẩn đoán hoặc điều trị cho 

người bệnh, đây một công việc rất khó khăn, phức tạp, bản thân người bệnh luôn có nguy 

cơ diễn biến nặng lên hoặc xuất hiện các biến chứng trong quá  trình vận chuyển do diễn 

biến của bệnh hoặc do chính kỹ thuật vận chuyển không đúng. Do đó, công tác vận chuyển 

người bệnh cấp cứu cần đảm bảo đúng các kỹ thuật vận chuyển nhằm hạn chế các biến cố 

nguy hiểm do vận chuyển cho người bệnh và đảm bảo an toàn cho người thực hiện làm 

công tác vận chuyển. 

II.  MỤC ĐÍCH 

      Đảm bảo an toàn cho người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế chuyển bệnh, an toàn 

cho người xung quanh trong quá trình vận chuyển, cũng như cần có kế hoạch cứu hộ - dự 

phòng trong quá trình vận chuyển, khử khuẩn sau vận chuyển và đảm bảo đầy đủ các thủ 

tục hành chính theo quy định. 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG 

     Quy trình này áp dụng cho các trường hợp: vận chuyển bệnh nhân ngoài bệnh viện, 

vận chuyển người bệnh giữa các khoa, phòng; vận chuyển người bệnh từ các khoa, phòng 

đi làm các cận lâm sàng bên ngoài bệnh viện; chuyển viện hoặc bất kỳ tình huống nào cần 

vận chuyển người bệnh (cận lâm sàng, xét nghiệm). 

IV. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Đối tượng: Người bệnh đang được điều trị, khám tại bệnh viện. 

- Tham gia vận chuyển: Điều dưỡng, y công, nhân viên vận chuyển (tài xế…), trường hợp 

người bệnh chăm sóc cấp 1 hoặc tình huống cần có bác sĩ thì bác sĩ cùng tham gia vận 

chuyển. 

- Phương tiện vận chuyển: Xe cấp cứu, Giường, băng ca cấp cứu, Xe đẩy ngồi (có kèm trụ 

truyền), Đối với trường hợp người bệnh chăm sóc cấp 1, 2 cần mang theo bình ôxy, Hộp 

cấp cứu (theo phụ lục 1). 

- Các phương tiện hỗ trợ khác: monitor theo dõi hoặc máy sốc điện có chức năng theo dõi 

điện tim, máy thở di động, áo mưa, ga đắp. 

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Điều dưỡng thông báo kế hoạch vận chuyển cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh 

để chuẩn bị tinh thần hợp tác. 

- Bác sĩ và điều dưỡng đánh giá tình trạng người bệnh, các nguy cơ có thể xảy ra khi vận 

chuyển người bệnh. 

- Chuẩn bị và kiểm tra phương tiện vận chuyển, kiểm tra phương tiện cấp cứu (nếu là người 

bệnh chăm sóc cấp 1, 2). 

- Kiểm tra lại các thủ tục hành chính: Hồ sơ bệnh án, thanh toán viện phí (nếu có) và các 

giấy tờ cần thiết khác, điền thông tin vào phiếu bàn giao tình trạng người bệnh (phụ lục 

2), sổ bàn giao người bệnh khi chuyển khoa hoặc chuyển viện. 

- Đơn vị có người bệnh chuyển đi liên hệ trước với đơn vị mà người bệnh sẽ được chuyển 

đến để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh hoặc làm các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò 

chức năng (nếu cần) 

  



 

 

VI.  QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN  

- Thực hiện đúng kỹ thuật vận chuyển người bệnh. 

- Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp: che chắn, đắp ga cho người bệnh (để phòng lây nhiễm). 

- Vận chuyển người bệnh nhẹ nhàng, không để người bệnh rơi, ngã. 

 Chú ý các vị trí vận chuyển 

+ Từ giường lên cáng và ngược lại. 

+ Khi lên dốc và xuống dốc. 

+ Khi vào ra thang máy. 

+ Từ xe đẩy lên giường hoặc ngược lại. 

- Đối với người bệnh chăm sóc cấp 1, 2 cần theo dõi sát: 

+ Toàn trạng người bệnh: Sắc mặt, nhịp thở, mạch, SpO2. 

+ Hoạt động của các trang thiết bị đi kèm. 

+ Các đường truyền, đường dẫn lưu (nếu có). 

- Tại nơi chuyển đến phải bàn giao cụ thể tình trạng người bệnh kèm theo phiếu bàn giao 

người bệnh hoặc sổ chuyển người bệnh. (Phiếu bàn giao người bệnh sau khi ký nhận dán 

vào vị trí sau Phiếu chăm sóc điều dưỡng trong Hồ sơ Bệnh án). 

- Khi kết thúc phải báo cáo lại người có trách nhiệm tại đơn vị chuyển người bệnh. 

Lưu ý: Trong quá trình vận chuyển, nếu tình trạng người bệnh có diễn biến nặng lên: khó 

thở, ngừng thở, ngừng tim...phải khẩn trương tiến hành cấp cứu người bệnh và đưa ngay 

người bệnh về đơn vị Hồi sức tích cực (hoặc cơ sở y tế) gần nhất để đảm bảo người bệnh 

được cấp cứu kịp thời. 

Các đơn vị có nhiệm vụ phối hợp về nhân lực, phương tiện vận chuyển để xử trí các 

tình huống cấp cứu đột xuất trong quá trình vận chuyển người bệnh (nếu có) nhằm 

đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

VII. QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN NẶNG NGOẠI VIỆN 

TT Thực hiện Lý do 

1 - Thông báo, giải thích cho người bệnh/người 

nhà NB lý do chuyển bệnh nhân. 

- Hướng dẫn thủ tục cho người bệnh, thân 

nhân người bệnh. 

- Giúp người bệnh hiểu và bớt lo 

lắng 

2 Hoàn tất các thủ tục chuyển theo quy định 

của bệnh viện. 

- Giúp cho việc chuyển được thuận 

tiện. 

- Cung cấp đầy đủ các thông tin cho 

nơi điều trị mới. 

3 Chuyển thông tin điều trị cập nhật tới nơi 

tiếp nhận mới. 

Đảm bảo cho người bệnh được điều 

trị và chăm sóc đạt hiệu quả tại nơi 

tiếp nhận mới, giảm nguy cơ sai sót 

trong điều trị, chăm sóc. 

  



 

 

4 Tập hợp các vật dụng chăm sóc người bệnh: 

quần áo, chăn màn, các vật dụng có giá trị 

(nếu có). 

Tránh mất tài sản của người bệnh. 

5 Nhận định tình trạng người bệnh: tinh thần, 

dấu hiệu sinh tồn, cản trở về hô hấp… và 

ghi vào hồ sơ bệnh án. 

Hạn chế các tai biến xảy ra trong 

quá trình vận chuyển.  

Đảm bảo tính pháp lý. 

6 Kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, dụng 

cụ y tế và thuốc trước khi vận chuyển 

người bệnh. 

Đảm bảo an toàn khi vận chuyển 

người bệnh. 

7 Dự kiến các khả năng/nguy cơ có thể xảy 

ra cho người bệnh trong khi vận chuyển. 

Biết cách đề phòng nhằm giảm thiểu 

nguy cơ biến chứng khi vận chuyển. 

8 Giúp người bệnh lên băng ca hoặc xe lăn. Hỗ trợ người bệnh tạo sự gần gũi, an 

tâm cho người bệnh. 

9 Chuyển người bệnh đến nơi cần chuyển Theo dõi NB và xử lý kịp thời các 

dấu hiệu bất thường. 

10 Bàn giao người bệnh 

- Tình trạng người bệnh, các thủ tục hành 

chính chuyên môn, tư trang của người bệnh. 

- Ký nhận bàn giao với điều dưỡng của 

khoa mới, bệnh viện mới. 

Đảm bảo tính pháp lý 

11 Tiến hành khử khuẩn trang thiết bị  Đảm bảo tránh lây nhiễm, vệ sinh 

môi trường 

12 Báo cáo với điều dưỡng trưởng/trưởng khoa 

- Người bệnh đã chuyển đến nơi mới an 

toàn. 

- Ngày, giờ chuyển. 

- Tình trạng người bệnh khi di chuyển. 

Đảm bảo tính pháp lý 

 

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

- Nhân viên các khoa, phòng trong bệnh viện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy trình 

này. 

- Phòng Điều dưỡng giao cho Lãnh đạo các khoa, phòng giám sát việc tuân thủ thực hiện 

quy trình của nhân viên. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ Y tế (2010). Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

- Bộ Y tế (2012). Bài giảng kỹ năng điều dưỡng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

X. PHỤ LỤC 

 

-  

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục 1 

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN NẶNG 

NGOẠI VIỆN 

 

 

     

TT Nội dung Mức độ  

1 Thông báo, hướng dẫn thủ tục cho người bệnh. Điểm Ghi chú  

     

2 Hoàn tất các thủ tục chuyển.    

     

3 

Chuyển thông tin điều trị cập nhật tới nơi tiếp nhận 

mới.    

     

4 Tập hợp các vật dụng chăm sóc người bệnh    

     

5 Đánh giá tình trạng người bệnh    

     

6 Kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế    

 và thuốc trước khi vận chuyển người bệnh    

     

7 Dự kiến các khả năng/nguy cơ có thể xảy ra cho    

 người bệnh trong khi vận chuyển    

     

8 Giúp người bệnh lên băng ca hoặc xe lăn    

        

9 Chuyển người bệnh đến nơi tiếp nhận mới.    

     

10 Bàn giao người bệnh cho nơi tiếp nhận mới.    

     

11   Khử khuẩn trang thiết bị vận chuyển     

12   Báo cáo với điều dưỡng trưởng/trưởng khoa    

     

 Tổng số điểm đạt được:          /12   

 

 

 

 

Tổng điểm 12, mục nào đạt cho 01 điểm, mục nào không đạt ghi 0 điểm. 

Kết quả kiểm tra, đánh giá: Điểm              Kết quả:     ĐẠT       KHÔNG ĐẠT 

                                                                                    Ngày……tháng…….năm 20… 

  Người đánh giá



 

 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC HỘP CẤP CỨU 

 

 

TT THUỐC/ VẬT TƯ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

    

1. Adrenalin 01mg ống 02 

    

2. Bóng bóp + Mask cái 01 

    

3. Bơm tiêm 5ml cái 02 

    

4. Gạc tẩm cồn miếng 05 

    

5. Kim rút thuốc cái 02 

    

6. Găng tay đôi 03 

    

7. Nước cất 5ml ống 02 

    

 



  

` 

Phụ lục 3 

PHIẾU BÀN GIAO TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH 

 

Thông Tin Người Bệnh 

  Họ và Tên:.........................................................Năm 

sinh:.............................................. 

  Địa chỉ:...................................................................................................................... 

NHÂN LỰC VẬN CHUYỂN 

   

  Bác sỹ 

  Điều dưỡng 

  Kỹ thuật viên 

  Nhân lực khác:................. 

PHƯƠNG TIỆN VẬN 

CHUYỂN 
SỐ LƯỢNG 

Xe đẩy, băng ca, giường:  

Xe cứu thương:  

Đường truyền TM:  

Máy truyền dịch, bơm tiêm 

điện: 

 

Máy thở:  

Bình ôxy:  

 Film (XQ):                  (CTScaner): 

 

 Hồ sơ bệnh án:            Hộp cấp cứu: 

 

 Thiết bị 

khác:................................................... 

TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH 

CHUYỂN ĐI 

Tỉnh:            Lơ mơ:            Hôn mê: 

M:.................HA:....................T:...............

.. 

SpO2:....................Nhịp thở:................... 

TÌNH TRẠNG NGƯỜI BỆNH 

CHUYỂN ĐẾN 

Tỉnh:           Lơ mơ:           Hôn mê: 

M:.................HA:....................T:................. 

SpO2:....................Nhịp thở:...................... 

Các vấn đề khác: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

NƠI CHUYỂN ĐI: 

Người bàn giao (ký và ghi rõ họ tên) 

NƠI CHUYỂN ĐẾN: 

Người nhận (ký và ghi rõ họ tên) 
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09.201. VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN NẶNG NỘI VIỆN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện là việc di chuyển người bệnh từ nơi này đến nơi 

khác để thực hiện các biện pháp cấp cứu, chẩn đoán hoặc điều trị cho người bệnh, đây một 

công việc rất khó khăn, phức tạp, bản thân người bệnh luôn có nguy cơ diễn biến nặng lên 

hoặc xuất hiện các biến chứng trong quá  trình vận chuyển do diễn biến của bệnh hoặc do 

chính kỹ thuật vận chuyển không đúng. Do đó, công tác vận chuyển bệnh nhân nặng nội 

viện cần đảm bảo đúng các kỹ thuật vận chuyển nhằm hạn chế các biến cố nguy hiểm do 

vận chuyển cho người bệnh và đảm bảo an toàn cho người thực hiện làm công tác vận 

chuyển. 

II. CHỈ ĐỊNH VẬN CHUYỂN 

- Chuyển người bệnh ra khỏi nơi nguy hiểm như cháy, nổ, sập nhà, hiện trường tai nạn, 

thảm họa… 

- Vận chuyển người bệnh giữa các khoa phòng, chuyển người bệnh đi làm thăm dò, xét 

nghiệm, can thiệp… 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý số lượng tùy thuộc vào tình trạng nặng của người bệnh cần 

vận chuyển. 

- Số lượng người thực hiện tham gia vận chuyển tuỳ thuộc vào tình hình thực tế nhưng 

phải đảm bảo tối thiểu là 02 người thực hiện để vận chuyển người bệnh, nếu trường hợp 

người bệnh nặng có nguy cơ rối loạn nặng chức năng sống hoặc có nguy cơ phải can 

thiệp nên có bác sỹ tham gia vận chuyển. Người thực hiện vận chuyển phải chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ bệnh án và các tài liệu liên quan, ghi chỉ định vận chuyển và ghi diễn biến 

trong quá trình vận chuyển, lựa chọn tư thế và kỹ thuật vận chuyển phù hợp với người 

bệnh. Người thực hiện vận chuyển phải xác định rõ ràng lộ trình vận chuyển và nơi sẽ 

chuyển người bệnh tới. 

2. Phương tiện, dụng cụ 

- Vật tư tiêu hao, dụng cụ: Dây truyền dịch, găng sạch, bơm kim tiêm, catheter ngoại 

biên, ống nghe, huyết áp, ống nội khí quản, oxy, bóng mask, cáng, xe đẩy, băng ca… 

- Dụng cụ cấp cứu trong khi vận chuyển: Tuỳ theo tình trạng người bệnh và khả năng 

trang thiết bị và thuốc để chuẩn bị cho quá trình vận chuyển. Thông thường các phương 

tiện và thuốc cơ bản cần thiết gồm máy theo dõi người bệnh: monitor, máy phá rung, 

bình oxy, bóng ambu mặt nạ, ống nội khí quản, bình oxy…thuốc tối thiểu cấp cứu: 

Adrenalin, Atropin, Lidocain, thuốc duy trì salbutamol, vận mạch, máy truyền dịch, 

bơm tiêm điện. Nếu người bệnh cần thở máy, máy thở di động khi vận chuyển phải đảm 

bảo các chức năng cơ bản và an toàn cho người bệnh. 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và/hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về việc cần 

thiết và mục đích của việc vận chuyển  người bệnh  và  các lợi ích, các rủi ro, nguy cơ 

và các biến chứng nguy hiểm có thể gặp trong khi vận chuyển. 

- Đánh giá tình trạng người bệnh, thảo luận giữa các nhân viên tham gia vận chuyển về 
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tình trạng người bệnh, các chú ý về theo dõi, chăm sóc và điều trị của người bệnh, giải 

thích cho người bệnh (nếu người bệnh tỉnh) hoặc người nhà người bệnh về việc vận 

chuyển người bệnh và dự kiến những khó khăn trong quá trình vận chuyển. 

- Đặt người bệnh nằm tư thế thuận lợi để dẽ tiếp cận, dễ vận chuyển cho thở oxy, mắc 

máy monitoring theo dõi, đặt đường truyền tĩnh mạch…nếu vận chuyển người bệnh đi 

xa. 

- Kỹ thuật vận chuyển được thực hiện khi cần vận chuyển người bệnh trong các tình 

huống như: Vận chuyển người bệnh ra khỏi nơi bị nạn, từ phòng cấp cứu vào các khoa 

trong bệnh viện, từ Khoa cấp cứu đến các phòng thăm dò chức năng trong bệnh viện… 

4. Chuẩn bị hồ sơ bệnh án 

- Ghi chép chỉ định thực hiện kỹ thuật vận chuyển vào bệnh án. 

- Kiểm tra lại các xét nghiệm 

- Phiếu ghi chép về kỹ thuật vận chuyển và quá trình thực hiện kỹ thuật. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KỸ THUẬT VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra lại hồ sơ về chỉ định chống chỉ định của việc vận chuyển 

người bệnh... 

2. Kiểm tra lại người bệnh: Khám lại, đánh giá lại chức năng sống của người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Kỹ thuật nâng và chuyển người bệnh: 

- Các kỹ thuật này nhằm đưa người bệnh ra khỏi khu vực nguy hiểm như cháy, nổ, nước, 

điện,.. kỹ thuật nâng người bệnh phải dựa hoàn toàn vào sức lực của người thực hiện kỹ 

thuật, do đó trước khi nâng và chuyển người bệnh cần đánh giá nhanh tình trạng người 

bệnh và khả năng có thể đủ sức nâng được NGƯỜI BỆNH lên hay cần sự hỗ trợ để đưa 

NGƯỜI BỆNH vượt qua được khoảng cách đến vị trí định trước (hình 1). 

 

Hình 1: một số kỹ thuật nâng người bệnh 

- Cố gắng tận dụng các phương tiện sẵn có một cách hiệu quả. khi di chuyển người bệnh 

nên đi chậm, Người thực hiện vận chuyển cần sử dụng các động tác phối hợp để tận 

dụng cơ lực của mình một cách hiệu quả để chuyển người bệnh đến nơi an toàn gần nhất 

hoặc chuyển được người bệnh lên cáng hoặc các phương tiện vận chuyển khác. Nếu có 

nhiều người tham gia cần phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa các Người thực hiện 

trong suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người bệnh và hỗ trợ lẫn nhau 

(hình 2). 
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Hình 2: một số kỹ thuật chuyển và di dời người bệnh đơn giản 

 

- Một số kỹ thuật chuyển và di dời người bệnh có thể vận dụng trong những tình huống 

đặc biệt như kéo người bệnh bằng cách nắm lấy cổ áo người bệnh hay đặt người bệnh 

lên môt tấm chăn rồi kéo người bệnh về phía trước, nhưng phải tôn trọng trục thẳng của 

cơ thể, hoặc người thực hiện kỹ thuật luồn hai tay qua nách người bệnh từ phía sau và 

kéo người bệnh về phía trước (hình 3). 

 

Hình 3: một số kỹ thuật chuyển và di dời khẩn cấp 

Kỹ thuật khiêng an toàn 

- Khi đã chuyển được người bệnh lên cáng hoặc các phương tiện tận dụng phù hợp (ván...) 

chỉ thực hiện động tác khiêng khi đã nắm chắc tay vào cáng, cáng phải sát vào thân 

mình, trong khi khiêng lưng phải thẳng, không nên bước dài, đầu giữ thẳng, di chuyển 

nhẹ nhàng tránh các động tác đột ngột, xóc nảy làm các cơ của người khiêng cáng hoạt 

động quá sức dẫn đến nhanh mỏi cơ và tổn thương cơ. phối hợp nhịp nhàng với đồng 

nghiệp, khi khiêng cáng ở những địa hình đặc biệt cần chú ý nguyên tắc khi đi xuống 

dốc (hoặc xuống cầu thang) phía chân người bệnh đi trước, khi lên dốc (hoặc lên cầu 

thang) phía đầu NGƯỜI BỆNH đi trước (hình 4). 
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Hình 4: một số kỹ thuật khiêng cáng an toàn 

Kỹ thuật chuyển người bệnh từ cáng vào giường bệnh và ngược lại 

Kỹ thuật kéo sang ngang: 

- Thường cần có 3 nhân viên, nếu người bệnh chấn thương, nghi có tổn thương cột sống 

cổ, cần có thêm 1 Người thực hiện để giữ đầu người bệnh luôn thẳng trục với thân mình. 

đặt cáng sát cạnh vào giường, mặt cáng và mặt giường ngang nhau, trong trường hợp 

có các phương tiện chuyên dụng như thảm lăn đặt dưới lưng người bệnh việc chuyển sẽ 

thuận lợi hơn, nếu NGƯỜI BỆNH không nằm trên ga trải, các Người thực hiện vận 

chuyển có thể đứng cùng một bên giường hay cáng luồn tay đưới đầu, lưng hông, đùi 

và chân NGƯỜI BỆNH nâng nhẹ và kéo người bệnh sang ngang. 

Kỹ thuật ―múc thìa 

- Thường cần có 3 nhân viên, nếu người bệnh chấn thương, nghi có tổn thương cột sống 

cổ, cần có thêm 1 Người thực hiện để giữ đầu người bệnh luôn thẳng trục với thân mình. 

các Người thực hiện vận chuyển quỳ một chân ở cùng một bên của người bệnh, luồn 

tay đưới đầu, lưng hông, đùi chân người bệnh, nâng lên và cùng di chuyển giữ cho cơ 

thể người bệnh luôn được giữ thẳng trục (hình 5). Kỹ thuật này thường áp dụng khi 

chuyển người bệnh lên cáng hoặc chuyển người bệnh từ cáng lên giường và ngược lại. 

trong kỹ thuật chuyển người bệnh từ cáng lên giường hoặc ngược lại, vị trí của cáng so 

với giường có thể đặt tuỳ theo điều kiện cụ thể để thuận lợi cho chuyển người bệnh như 

đặt cáng song song gần, cáng song song xa và cáng vuông góc với giường. 

 

Hình 5: Kỹ thuật ―múc thìa 
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Cố định người bệnh trong khi vận chuyển: 

- Cần chú ý đặt người bệnh ở tư thế phù hợp và đảm bảo chắc chắn trước khi chuyển 

người bệnh tránh nguy cơ bị ngã, rơi…trong khi vận chuyển. Nếu chuyển bằng cáng 

sau khi đặt người bệnh nằm trên cáng, dùng dây cố định người bệnh vào cáng, thường 

dùng cố định ở 3 vị trí là ngang ngực, ngang bụng, ngang chân người bệnh, có thể nâng 

cao đầu cáng lên nếu không có chống chỉ định. nếu không dùng cáng, cũng cần đảm bảo 

người bệnh đã được cố định chắc chắn trước và trong khi vận chuyển (hình 6). 

 

Hình 6: kỹ thuật cố định người bệnh vào cáng 

- Đối với các người bệnh chấn thương, phải chú ý đến chấn thương cột sống, đặc biệt là 

chấn thương cột sống cổ. nếu nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ cần đặt người bệnh 

ở tư thế nằm ngửa đầu bằng trên ván cứng hoặc cáng cứng, luôn giữ thẳng trục đầu, cổ 

và thân mình và đặt nẹp cổ cho người bệnh, nếu nghi ngờ chấn thương cột sống cũng 

đặt người bệnh ở tư thế nằm ngửa, đầu bằng trên ván cứng hoặc cáng cứng, cố định toàn 

bộ người bệnh trên cáng trước khi tiến hành vận chuyển (hình7) 

 
Hình 7: kỹ thuật cố định người bệnh chấn thương cột sống vào cáng 

Tư thế người bệnh trong khi vận chuyển: 

- Trong khi vận chuyển, người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng thêm do tiến triển của 

bệnh hoặc do tác động của quá trình vận chuyển, cần đặt người bệnh ở tư thế phù hợp, 

theo dõi diến biến và đặt lại tư thế cho phù hợp với tình trạng mới của người bệnh, đối 

với NGƯỜI BỆNH bị chấn thương phải chú ý đến chấn thương cột sống, đặc biệt là 

chấn thương cột sống cổ, nếu nghi ngờ chấn thương cột sống cổ cần đặt nẹp cổ cho 

NGƯỜI BỆNH và đảm bảo trục đầu, cổ và thân mình trong quá trình vận chuyển. Nếu 
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có gãy chi phải cố định tạm thời trước khi vận chuyển và chú ý giữ bất động trong quá 

trình vận chuyển. 

V. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH TRONG KHI VẬN CHUYỂN 

- Người bệnh phải đảm bảo được theo dõi chặt chẽ các chức năng sống theo dõi liên tục 

và ghi định kỳ điện tim, nồng độ oxy máu (SpO2), theo dõi và ghi chép định kỳ huyết 

áp, mạch, nhịp thở, khi phát hiện người bệnh có những diễn biến bất thường trong trường 

hợp cần thiết có thể tạm dừng việc vận chuyển để xử trí người bệnh, phối hợp chặt chẽ 

giữa các Người tham gia vận chuyển. Cần lưu ý 2 thời điểm khi chuyển người bệnh từ 

giường lên cáng và chuyển người bệnh từ cáng lên giường rất dễ xảy ra các biến cố 

nguy hiểm hoặc bị tuột đường truyền thuốc, tuột các phương tiện theo dõi. Bàn giao đầy 

đủ tình trạng người bệnh và diễn biến trong quá trình vận chuyển, các biện pháp điều trị 

đang thực hiện cho bộ phận tiếp nhận người bệnh. 
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10.155. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Vết thương tim được định nghĩa khi có tổn thương các cấu trúc giải phẫu của tim bao 

gồm: rách màng ngoài tim đơn thuần, rách cơ tim, xuyên thủng buồng tim với các cấu 

trúc bên trong (van tim, dây chằng, cột cơ) hay gốc các động mạch lớn đi ra từ tim. 

- Vết thương tim  là tối cấp cứu, ưu tiên số 1 trong chẩn đoán, vận chuyển và xử lí. 

II. CHỈ ĐỊNH: Đây là một tối cấp cứu cần phải điều trị ngay. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định tuyệt đối 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

 Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả 

lọc …); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

 Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

 Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

 Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ cấp cứu. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kĩ thuật 

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm nghiêng 30 – 450 sang bên đối diện khi có mở ngực 

trước - bên. Hoặc nằm ngửa khi mở dọc xương ức. 

- Đường mổ: Việc chọn đường mổ tùy thuộc vào vị trí VT (bên phải hay bên trái), thói 

quen và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Có 3 đường mổ thường được áp dụng trong 

xử lý VT tim là: 
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+ Đường mở ngực trái trước bên khoang liên sườn V:. xử trí các vết thương mặt trước 

hoặc mặt bên trái của tim, có thể xử lý vết thương phổi, kiểm soát được tim trong 

quá trình mổ (bóp tim hỗ trợ …). Nhược điểm: khó xử trí VT tim khi có thương 

tổn lệch sang phải nhiều, không triển khai được tuần hoàn ngoài cơ thể khi cần 

thiết.  

+ Đường mở ngực phải trước bên khoang liên sườn V: ít được áp dụng hơn vì tỷ lệ 

gặp VT bên phải ít, hơn nữa thương tổn thường nằm ở nhĩ phải hoặc xuyên hai nhĩ, 

TM chủ…nên rất nặng và nguy cơ tử vong cao sau khi bị thương. Hạn chế: không 

kiểm soát được tim trong quá trình mổ, khó xử trí thương tổn vào thất phải. 

+ Đường mở dọc xương ức: Nhiều tác giả chủ trương dùng đường mở dọc xương ức 

trong xử trí VT tim. Ưu điểm: phẫu trường rộng rãi cho phép xử lý mọi thương tổn 

ở mặt trước và bên của tim, thuận tiện khi phải triển khai tuần hoàn ngoài cơ thể. 

Hạn chế: khó xử lý thương tổn xuyên ra mặt sau tim, thương tổn nhu mô phổi và 

VT ở thành ngực sau, nguy cơ nhiễm trùng xương ức sau mổ.  

+ Đường mở ngang xương ức: Có nhiều hạn chế, không nên chỉ định từ đầu trong xử 

trí VT tim. Chỉ áp dụng khi đường mở ngực trước  bên không đủ rộng để xử trí VT 

tim phức tạp như vết thương xuyên, nhiều vết thương khác nhau, hoặc cần triển 

khai tuần hoàn ngoài cơ thể.  

- Xử lý tổn thương tim: 

+ Sau khi mở ngực, mở dọc màng tim song song với TK hoành, có thể mở ngang 

màng tim ra phía trước khi cần thiết (đường rạch màng tim hình chữ T).  

+ Hút sạch máu trong khoang màng ngoài tim và dùng ngón tay bịt tạm thời nơi chảy 

máu nếu VT còn đang chảy.  

+ Đối với những VT cơ tim đơn thuần: Dùng chỉ không tiêu, sợi đơn 3 – 4/0 để khâu 

VT. Có thể khâu mũi rời hoặc khâu mũi chữ U có mảnh đệm bằng màng tim hoặc 

mảnh Teflon để đảm bảo cho mũi khâu được chắc, không xé rách cơ tim, tránh 

nguy cơ làm tổn thương cơ tim nặng lên.  

+ Vết thương tim sát ĐMV: Để tránh khâu - buộc vào ĐMV, dùng mũi khâu mũi chữ 

U, luồn kim phía dưới ĐMV sang bên đối diện rồi ngược lại. 

+ Vết thương ĐMV: VT tim có tổn thương ở thân hoặc nhánh lớn của ĐMV sẽ gây 

nên thiếu máu và hoại tử cơ tim. Cần sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể để khâu VT 

tim và phục hồi tưới máu cơ tim bằng bắc cầu chủ - vành. Nếu tổn thương ĐMV ở 

nhánh nhỏ, đầu ngoại vi, không gây thiếu máu cơ tim, thì có thể khâu hoặc thắt lại 

được. 

+ Vết thương mặt sau tim: VT mặt sau - bên thất trái rất khó khâu. Cần mở rộng ngực 

sang bên trái để bộc lộ phẫu trường thật tốt. Chú ý biến chứng xoắn TM chủ gây 

ngừng tim do nâng mỏm tim lên quá cao và lâu để khâu VT. 

+ Vết thương vách liên thất, van tim: Thường không xử lý cùng một lúc với khâu VT 

tim trong cấp cứu nếu không có những rối loạn huyết động nặng. Sau này, khi đánh 
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giá lại thấy thương tổn nặng ảnh hưởng đến chức năng tim thì sẽ mổ sửa chữa với 

tuần hoàn ngoài cơ thể.  

VI. THEO DÕI 

- Săn sóc thường qui sau mổ lồng ngực: 

+ Chăm sóc và rút dẫn lưu.  

+ Lý liệu pháp hô hấp tránh xẹp phổi. 

+ Kháng sinh, phòng uốn ván, giảm đau.  

+ Thay băng và chăm sóc VT.  

- Thuốc chống đông có thể dùng cho một số trường hợp có nguy cơ hình thành huyết 

khối trong tim. 

- Điều trị suy tim và các rối loạn khác: Trong những trường hợp có thương tổn nặng ở 

vách tim hoặc van tim, sau mổ có thể xuất hiện suy tim cấp. Cần điều trị tích cực bằng 

các thuốc trợ tim và làm chẩn đoán xác định thương tổn. Có thể phải can thiệp phẫu 

thuật sớm nếu thương tổn quá nặng (hở van nặng, lỗ thông rộng). Một vài rối loạn 

khác có thể xảy ra ở một số ít trường hợp như thiếu máu não, suy thận … do tình trạng 

quá nặng trước  và trong mổ. Kết hợp điều trị giữa các chuyên khoa là cần thiết trong 

những trường hợp đó.  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Biến chứng sớm 

- Chảy máu sau mổ: Chảy máu sau mổ VT tim ít gặp, nguồn chảy máu có thể từ VT thành 

ngực hoặc tại nơi khâu VT tim. Một số trường hợp với nhiều VT tim phức tạp có thể chảy 

máu từ thương tổn bỏ sót. Khi có biểu hiện chảy máu (mạch nhanh, huyết áp tụt, dẫn lưu 

màng ngoài tim ra trên 200ml/1h trong vòng 2-3 giờ), đặc biệt kèm theo dấu hiệu chèn ép 

tim thì cần phải mổ lại sớm.  

- Tràn dịch màng tim và viêm màng tim: Thông thường sau mổ VT tim, có ít dịch màng 

tim và không gây chèn ép tim. Một số trường hợp có biểu hiện của hội chứng màng ngoài 

tim sau mổ: sốt, đau ngực, tràn dịch màng ngoài tim, tiếng cọ màng tim và bất thường trên 

điện tim gợi ý tình trạng viêm màng ngoài tim. Siêu âm có thể phát hiện có dịch màng ngoài 

tim. Điều trị bằng corticoid phối hợp với kháng sinh. Tràn dịch số lượng nhiều, có biểu hiện 

chèn ép tim (>200ml) thường được dẫn lưu màng ngoài tim theo ñường dưới mũi ức, hút 

liên tục trong 24 – 48h. 

- Viêm mủ màng tim, viêm màng ngoài tim co thắt có thể gặp nếu không được phát hiện 

và xử lý kịp thời. Sốt kéo dài sau mổ, siêu âm có dịch màng tim là những biểu hiện hay 

gặp. Điều trị nội khoa là ưu tiên ban đầu. Can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định (mủ màng 

tim, co thắt màng tim). 

- Xẹp phổi – viêm phổi: Chủ yếu do lý liệu pháp hô hấp và chăm sóc dẫn lưu màng phổi 

sau mổ chưa tốt. Các biện pháp điều trị chính là: tăng cường lý liệu pháp, soi hút phế quản, 

khí dung, kháng sinh toàn thân. Hầu như không có chỉ định mở lại ngực trong trường hợp 

này.  

- Nhiễm trùng vết mổ: VT tim được xử trí theo đường mở ngực ít gặp biến chứng nhiễm 
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trùng thành ngực và nếu có thì thường nhẹ, hiếm khi để lại hậu quả nặng nề hoặc tử vong. 

Ngược lại, đường mở dọc xương ức xử trí VT tim - nếu có nhiễm trùng sau mổ, viêm xương 

ức, viêm sụn sườn ức… thì lại là những biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong. 

- Huyết khối: Với những tổn thương xuyên vào buồng tim sẽ gây tổn thương nội tâm mạc. 

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nên huyết khối trong tim. Huyết khối có nguy cơ 

bong ra, gây thuyên tắc tại nhiều vị trí khác nhau như phổi, não, thận, ĐM chi... Biểu hiện 

lâm sàng tùy thuộc vào vị trí bị tắc.  

2. Biến chứng muộn: Những lỗ thông giữa các buồng tim, rách van, dị vật và túi phồng 

tâm thất. 
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10.156. PHẪU THUẬT VỠ TIM DO CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chấn thương tim là một dạng tổn thương hiếm gặp trong chấn thương ngực. Tổn 

thương có thể đi từ rất nhẹ là tụ máu màng tim, rồi đụng giập cơ tim, đến rách vỡ các 

buồng tim, các cấu trúc trong tim, và nặng nhất là đứt rời cuống tim. 

- Đa số ở thể nhẹ (tụ máu, đụng giập cơ tim) – khó phát hiện do không có biểu hiện lâm 

sàng nặng và đặc trưng; còn một số thể nặng (vỡ tim thực sự) thì hầu hết đều tử vong 

sau khi bị thương; chỉ có loại thương tổn vỡ nhỏ ở 1 buồng tim gây chèn ép tim cấp 

tính mới còn có thể sống và đến bệnh viện. 

II. CHỈ ĐỊNH: Đây là một tối cấp cứu cần phải điều trị ngay. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

 Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả 

lọc …); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

 Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

 Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

 Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ cấp cứu. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kĩ thuật: 

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm nghiêng 30 – 450 sang bên đối diện khi có mở ngực 

trước - bên. Hoặc nằm ngửa khi mở dọc xương ức. 
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- Đường mổ: Việc chọn đường mổ tùy thuộc vào vị trí VT (bên phải hay bên trái), thói 

quen và kinh nghiệm của phẫu thuật viên, nên lựa chọn đường mở dọc giữa xương ức, 

cho phép điều trị tốt mọi dạng thương tổn 

- Xử lý tổn thương tim: 

+ Dẫn lưu màng phổi trước gây mê nội khí quản nếu có tràn máu-tràn khí khoang 

màng phổi 

+ Chuẩn bị hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và mọi phương tiện cầm máu (kim chỉ, 

kẹp mạch máu...) trước khi mở màng tim, phòng mất máu cấp. 

+ Sau khi mở ngực, mở dọc màng tim song song với TK hoành, có thể mở ngang màng 

tim ra phía trước khi cần thiết (đường rạch màng tim hình chữ T).  

+ Hút sạch máu trong khoang màng ngoài tim, thăm dò tổn thương và dùng ngón tay 

bịt tạm thời nơi chảy máu nếu đang chảy.  

+ Nếu thương tổn đơn giản thì xử lý tiếp như vết thương tim. Nếu vỡ tim ở các mỏm 

tiểu nhĩ thì có thể buộc tiểu nhĩ cầm máu. 

+ Nếu thương tổn phức tạp, thì cầm máu tạm thời và lắp đặt tuần hoàn ngoài cơ thể để 

thăm dò kỹ và xử lý tổn thương  

+ Rửa sạch khoang màng tim. Dẫn lưu và đóng ngực xương ức. 

VI. THEO DÕI 

- Săn sóc thường qui sau mổ lồng ngực: 

 Chăm sóc và rút dẫn lưu.  

 Lý liệu pháp hô hấp tránh xẹp phổi. 

 Kháng sinh, phòng uốn ván, giảm đau.  

 Thay băng và chăm sóc VT.  

- Thuốc chống đông có thể dùng cho một số trường hợp có nguy cơ hình thành huyết khối 

trong tim. 

- Điều trị suy tim và các rối loạn khác: Trong những trường hợp có thương tổn nặng ở 

vách tim hoặc van tim, sau mổ có thể xuất hiện suy tim cấp. Cần điều trị tích cực bằng 

các thuốc trợ tim và làm chẩn đoán xác định thương tổn. Có thể phải can thiệp phẫu 

thuật sớm nếu thương tổn quá nặng (hở van nặng, lỗ thông rộng). Một vài rối loạn khác 

có thể xảy ra ở một số ít trường hợp như thiếu máu não, suy thận … do tình trạng quá 

nặng trước  và trong mổ. Kết hợp điều trị giữa các chuyên khoa là cần thiết trong những 

trường hợp đó.  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Biến chứng sớm 

- Chảy máu sau mổ: Chảy máu sau mổ VT tim ít gặp, nguồn chảy máu có thể từ VT thành 

ngực hoặc tại nơi khâu VT tim. Một số trường hợp với nhiều VT tim phức tạp có thể chảy 

máu từ thương tổn bỏ sót. Khi có biểu hiện chảy máu (mạch nhanh, huyết áp tụt, dẫn lưu 

màng ngoài tim ra trên 200ml/1h trong vòng 2-3 giờ), đặc biệt kèm theo dấu hiệu chèn ép 

tim thì cần phải mổ lại sớm.  
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- Tràn dịch màng tim và viêm màng tim: Thông thường sau mổ VT tim, có ít dịch màng 

tim và không gây chèn ép tim. Một số trường hợp có biểu hiện của hội chứng màng ngoài 

tim sau mổ: sốt, đau ngực, tràn dịch màng ngoài tim, tiếng cọ màng tim và bất thường trên 

điện tim gợi ý tình trạng viêm màng ngoài tim. Siêu âm có thể phát hiện có dịch màng ngoài 

tim. Điều trị bằng corticoid phối hợp với kháng sinh. Tràn dịch số lượng nhiều, có biểu hiện 

chèn ép tim (>200ml) thường được dẫn lưu màng ngoài tim theo ñường dưới mũi ức, hút 

liên tục trong 24 – 48h. 

- Viêm mủ màng tim, viêm màng ngoài tim co thắt có thể gặp nếu không được phát hiện 

và xử lý kịp thời. Sốt kéo dài sau mổ, siêu âm có dịch màng tim là những biểu hiện hay 

gặp. Điều trị nội khoa là ưu tiên ban đầu. Can thiệp ngoại khoa khi có chỉ định (mủ màng 

tim, co thắt màng tim). 

- Xẹp phổi – viêm phổi: Chủ yếu do lý liệu pháp hô hấp và chăm sóc dẫn lưu màng phổi 

sau mổ chưa tốt. Các biện pháp điều trị chính là: tăng cường lý liệu pháp, soi hút phế quản, 

khí dung, kháng sinh toàn thân. Hầu như không có chỉ định mở lại ngực trong trường hợp 

này.  

- Nhiễm trùng vết mổ: VT tim được xử trí theo đường mở ngực ít gặp biến chứng nhiễm 

trùng thành ngực và nếu có thì thường nhẹ, hiếm khi để lại hậu quả nặng nề hoặc tử vong. 

Ngược lại, đường mở dọc xương ức xử trí VT tim - nếu có nhiễm trùng sau mổ, viêm xương 

ức, viêm sụn sườn ức… thì lại là những biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong. 

- Huyết khối: Với những tổn thương xuyên vào buồng tim sẽ gây tổn thương nội tâm mạc. 

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nên huyết khối trong tim. Huyết khối có nguy cơ 

bong ra, gây thuyên tắc tại nhiều vị trí khác nhau như phổi, não, thận, ĐM chi... Biểu hiện 

lâm sàng tùy thuộc vào vị trí bị tắc.  

2. Biến chứng muộn: Những lỗ thông giữa các buồng tim, rách van, dị vật và túi phồng 

tâm thất. 

  



  

` 

10.165. ĐIỀU TRỊ VỠ EO ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp eo ĐMC là hiện tượng thắt hẹp ĐMC, vị trí hẹp thường ở ĐMC ngực ngang vị trí 

ống động mạch, một số ít trường hợp có thể sau vị trí ống động mạch hoặc thậm chí 

thấp tới ĐMC bụng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Cao huyết áp hoặc suy tim co thắt 

- Chênh áp tối đa qua chỗ hẹp > 20 mm Hg 

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu xuất hiện triệu chứng cần can thiệp cấp cứu ngay khi toàn 

trạng ổn định 

- Trẻ nhỏ, trẻ lớn và thanh thiếu niên can thiệp có chuẩn bị 

- Nếu không có cao huyết áp hay suy tim thì cần phẫu thuật hoặc can thiệp cho trẻ trong 

đọ tuổi 1 – 5 để tránh những hậu quả để lại sau 5 tuổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung. 

IV. CHUẨN BỊ: 

1. Cán bộ thực hiện 

- Phẫu thuật viên chính + 1 phẫu thuật viên phụ 

- Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê  

- Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện phẫu thuật 

- Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, các loại chỉ phẫu thuật, 

bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng (áo mổ, khăn trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng 

cụ), thông tiểu. 

- Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, máy đo bão hòa oxy, màn hình theo dõi các thông 

số cơ bản (nhịp tim, áp lực động mạch, bão hòa oxy 

3. Người bệnh 

- Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

- Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

- Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 
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-Phương pháp vô cảm 

- Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

- Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, đặt các đường truyền tĩnh 

mạch 

Các bước phẫu thuật 

- Bệnh nhân nằm nghiêng sang phải 90°, tay trái để cao ngang đầu. 

- Sát trùng từ vai xuống mào chậu, ngực trước bên và lưng. 

- Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân, chỉ để hở phẫu trường (từ xương bả vai 

đến bờ sườn, tới ngang cột sống). 

- Mở ngực sau bên qua khoang liên sườn 3 trái. Heparin toàn thân.  

- Phẫu tích đoạn ĐMC hẹp. Cắt bỏ đoạn ĐMC bị hẹp nối trực tiếp hoặc tạo hình bằng 

ĐM dưới đòn trái hoặc thay đoạn bằng đoạn mạch nhân tạo tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Kiểm tra chảy máu. 

- Dẫn  lưu màng phổi. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy, lưu 

lượng nước tiểu. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

- Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, nhịp thở, bão hòa oxy. 

- Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu, vận động và cảm giác hai 

chân. 

- Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu 

- Tràn dịch màng phổi 

- Liệt hoành 

- Khàn tiếng 

- Suy hô hấp 

- Nhiễm trùng  
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10.175. PHẪU THUẬT HYBRID TRONG CẤP CỨU MẠCH MÁU ( PHẪU 

THUẬT MẠCH + CAN THIỆP MẠCH) 

I. CHỈ ĐỊNH 

- Thiếu máu chi bán cấp tính, thiếu máu chi trầm trọng mà tổn thương nhiều tầng, thành 

mạch kèm theo viêm, xơ vữa. 

- Tổn thương mạch máu cấp cứu cần phối hợp chẩn đoán và điều trị. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dị ứng với thuốc cản quang 

- Có chống chỉ định của phẫu thuật mạch máu. 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: gồm 2 kíp 

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, bác sỹ can thiệp tim mạch, 1 

đến 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Người bệnh 

Chuẩn bị mổ theo quy trình mổ cấp cứu. Giải thích người bệnh và gia đình theo quy định. 

Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

3. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật 

+ Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, sonde forgaty, thìa nạo và spatule 

+ Dụng cụ và vật tư, can thiệp mạch máu: Sheath, guidewire, bóng nong, stent các loại 

+ Mạch nhân tạo các loại trong trường hợp cần thiết 

- Phương tiện gây mê: Tùy từng trường hợp 

+ Gây mê nội khí quản 

+ Gây tê tủy sống 

+ Gây tê tại chỗ 

4. Hồ sơ bệnh án 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo quy định chung của phẫu thuật (siêu âm, xét nghiệm, x 

quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý (xác nhận cấp cứu của bác sỹ trực trưởng tua, lãnh 

đạo…). 

- Các xét nghiệm cần thiết bao gồm: 

+ X-quang ngực thẳng 

+ Nhóm máu 

+ Công thức máu toàn bộ 

+ Chức năng đông máu cầm máu toàn bộ 
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+ Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận 

+ Điện giải đồ 

+ Xét nghiệm nước tiểu 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo quy định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

 3. Thực hiện kỹ thuật: 

- Vô cảm và chuẩn bị người bệnh: Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể tiến hành gây tê tại 

chỗ, gây tê vùng (ĐRCT hoặc tê tủy sống), có thể cần gây mê nội khí quản; theo dõi 

huyết áp và điện tim. Đặt thông tiểu, theo dõi huyết áp liên tục. Đặt tư thế; sát trùng; 

trải toan. 

- Tư thế cụ thể: người bệnh nằm ngửa, nếu can thiệp vào mạch máu chi trên có thể cần 

kê gối dưới vai và gối đầu. 

- Kỹ thuật: Phối hợp giữa phẫu thuật và can thiệp mạch máu, các kỹ thuật này có thể tiến 

hành trước, sau hoặc luân phiên với nhau tùy từng trường hợp cụ thể: 

 Phẫu thuật: 

- Bộc lộ động mạch ở vị trí dự định phẫu thuật. 

- Heparin toàn thân liều 50-100UI/kg (Nếu trùng với can thiệp thì không cần cho thêm). 

- Tiến hành các phương pháp phẫu thuật cụ thể tại mạch máu tổn thương như: Lấy huyết 

khối, bóc nội mạc động mạch, bắc cầu động mạch, vá mạch bằng miếng vá mạch nhân 

tạo (xin xem từng quy trình kỹ thuật cụ thể). 

- Đặt dẫn lưu trong trường hợp cần thiết. 

- Đóng các vết mổ. 

Can thiệp: 

- Chọc ĐM để vào trong lòng ĐM, luồn dây dẫn (guidewire) để đi đúng vào lòng ĐM. 

Mạch máu thường được chọn là ĐM cánh tay hoặc ĐM đùi chung, tuy nhiên vị trí chọc 

có thể khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Heparin toàn thân liều 50-100UI/kg (nếu trùng với phẫu thuật thì không cần cho thêm). 

- Đặt vỏ bọc bảo vệ (sheath) qua dây dẫn. 

- Đưa dụng cụ can thiệp mạch vào trong lòng mạch qua vỏ bọc (sheath). 

- Tiến hành các kỹ thuật can thiệp mạch máu như: chụp động mạch, nong ĐM bằng bóng, 

đặt stent mạch máu, đặt stentgraft mạch máu, đặt covered stent mạch máu,nút mạch 

máu, hút huyết khối mạch máu, Phá bỏ mảng xơ vữa mạch máu (dụng cụ can thiệp mạch 

cần sử dụng khác nhau tùy từng trường hợp). 

- Chụp mạch kiểm tra sau khi tiến hành các kỹ thuật 

- Rút hệ thống sheath, guidewire và băng ép vị trí chọc ĐM. 
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V. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu … tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy máu. 

2. Xử trí tai biến 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu máu phun thành 

tia qua vết mổ, có khối máu tụ lớn, có rối loạn huyết động. 

- Tắc mạch sau mổ: Do kỹ thuật khâu phục hồi lưu thông mạch hoặc sử dụng thuốc chống 

đông chưa hợp lý. Chỉ định mổ lại hoặc can thiệp lại lấy huyết khối, làm lại cầu nối 

hoặc nong và can thiệp lại. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại, thay mạch tráng bạc. 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật tim mạch – lồng ngực” 

 

 

 

 

 

  

http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/tag/huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-ngoai-khoa/
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10.176. TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể là một kỹ thuật không sinh lý, cho phép thay thế toàn bộ hay 

một phần chức năng của tim và phổi để đảm bảo tưới máu và cung cấp dưỡng khí đến 

mô.  

- Điều này giúp phẫu thuật viên làm việc trên một trái tim không đập và có một phẫu 

trường sạch do máu được đưa ra tuần hoàn nhân tạo bên ngoài để thấy rõ các sanh 

thương, từ đó có những thao tác chính xác trong lúc sửa chữa các sang thương này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật tim hở. 

- Hỗ trợ tim hoặc phổi cho những phẫu thuật các cơ quan khác. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có tiên lượng tử vong trên 80% 

- Bệnh nhân mất não, hay suy đa cơ quan rất nặng không hồi phục 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể 

2. Phương tiện 

- Thiết bị tim phổi nhân tạo: máy THNCT, máy trao đổi nhiệt, Nệm nước, Bộ trộn khí, 

Máy Cell saver, Bộ lọc và cô đặc máu, Thiết bị điều chỉnh hút áp lực âm 

- Thiết bị theo dõi liên tục: Monitoring theo dõi mạch, điện tâm đồ, huyết áp động mạch 

xâm lấn, nhiệt độ bệnh nhân, BIS theo dõi mê, NIRS đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch 

não, SvO2 đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch trộn, Áp lực dội ngược động mạch có báo 

động, Cảm biến theo dõi mức máu trong bình chứa tĩnh mạch có báo động. 

- Dụng cụ: các loại ống dẫn (động mạch, tĩnh mạch, ống hút, đường truyền liệt tim, bộ 

phổi nhân tạo, hệ thống dây dẫn kết nối 

- Các loại dung dịch: Bicarbonate sodium, Gelafundin, Ringer, Hydroxyethyl Starch, 

nước muối sinh lý 0,9%, Manitol, hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, Albumin... 

- Thuốc: Kháng đông Heparin, kháng sinh dự phòng (Cefazolin), CaCl2, dung dịch liệt 

tim (DBL, Custodiol, tinh thể lạnh)... 

3. Hồ sơ bệnh nhân: đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm thiết lập hệ 

thống THNCT phù hợp. Dán tem mã vạch hồ sơ. 

4. Hồ sơ bệnh án: tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, diện tích bề mặt cơ thể, chẩn đoán bệnh 

lý, tiền căn, xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm tim, phương pháp phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thiết lập hệ thống THNCT 

- Lắp hệ thống dây dẫn và bộ phổi nhân tạo lên máy THNCT: lựa chọn tuỳ theo cân nặng, 

lưu lượng tối đa của bệnh nhân 

- Priming hệ thống tuần hoàn nhân tạo bằng các loại dung dịch mồi: số lượng và loại dung 

dịch cho vào tuỳ theo bệnh lý, tuổi, cân nặng, dung tích hồng cầu, yếu tố đông máu của 

bệnh nhân. 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn trên máy tim phổi nhân tạo với hệ thống dây dẫn từ phẫu 
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thuật viên: dây dẫn động tĩnh mạch, dây hút máu phẫu trường, dây hút máu tim trái, dây 

dẫn hệ thống làm liệt tim, dây hút dịch không cần thiết ra ngoài qua hệ thống hút âm 

tường. 

- Kết nối đầy đủ hệ thống cảnh báo và theo dõi liên tục 

- Kết nối hệ thống lọc rửa hồng cầu (máy Cell saver) khi có chỉ định: tiên lượng mất máu 

nhiều trong phẫu thuật. 

- Đuổi sạch khí hoàn toàn hệ thống tuần hoàn nhân tạo, kể cả hệ thống đường truyền liệt 

tim. 

- Gắn kết bộ lọc và cô đặc máu vào hệ thống sau khi đã Priming bộ lọc bằng dung dịch 

tinh thể: thường sử dụng ở bệnh nhân trẻ nhỏ dưới 15kg, bệnh nhân suy tim nặng, suy 

thận, cao áp phổi nặng, phù phổi. 

- Kiểm tra các đường hút 

- Tiêm Heparin vào bệnh nhân và thử ACT trước khi đặt các ống dẫn động, tĩnh mạch 

vào bệnh nhân: liều 3mg/kg, ACT đạt từ 300” trở lên mới được phép hút máu về bình 

chứa tĩnh mạch và bắt đầu đặt ống dẫn. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống THNCT theo danh sách định sẵn (check list) trước khi bắt 

đầu THNCT. Chỉ bắt đầu khi ACT đạt tối thiểu 400” sau lần tiêm Heparin đầu tiên. 

2. Bắt đầu thực hiện quá trình THNCT: 

- Mở kẹp động mạch, tăng lưu lượng bơm động mạch từ từ, đồng thời mở kẹp tĩnh mạch 

dần cho đến mở hết kẹp và lưu lượng bơm chính đạt tối đa (đã tính sẵn cho từng bệnh 

nhân). Báo Full flow. Lúc này ngừng thở máy. 

- Thực hiện kỹ thuật làm liệt tim: tim phải ngưng đập hoàn toàn, đường biểu diễn điện 

tim phẳng ngang. 

- Phẫu thuật viên bắt đầu sửa chữa bệnh lý. 

- Có hoặc không thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy: tuỳ từng trường hợp. 

3. Tiến hành cai máy THNCT:  

- Sau khi PTV sửa chữa bệnh lý xong 

- Giảm dần lưu lượng động mạch, làm đầy tim, điều chỉnh các thông số huyết động, nhịp, 

sinh hoá...và sẽ ngưng máy hoàn toàn. 

- Điều kiện cai máy THNCT: 

+ Không có độ chênh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ thực quản. Ở người lớn ngưng ở nhiệt 

độ trên 35 độ C, trẻ em trên 36 độ C. 

+ Ca++ = 1,2-1,5 mmol/L; K+ = 3,5-5 mmol/L 

+ Hct tuỳ thuộc tuổi, bệnh lý của bệnh nhân 

+ Khí máu tốt, SpO2, pH máu bình thường (trong những ca cao áp phổi: duy trì kiềm 

chuyển hoá pH > 7,5) 

+ Lactate < 2 mmol/L 

+ Nhịp tim phù hợp với lứa tuổi, không có rối loạn nhịp 

+ Làm đầy tim (PVC, POG) phù hợp theo bệnh lý 

+ Thông khí máy thở trở lại tốt 

+ Huyết động ổn định 
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VI. THEO DÕI 

- Các thông số trên các thiết bị theo dõi liên tục, mức máu trong bình chứa tĩnh mạch, cân 

chỉnh lượng nước nhập và xuất. 

- Điều chỉnh các thông số để đạt hiệu quả tưới máu: 

+ Hct > 30% (nhiệt độ bình thường & ở trẻ em), Hct = 25-30% (có hạ thân nhiệt, ở 

người lớn) 

+ SvO2 > 70%; Lactate < 2mmol/L 

+ pH: 7,35-7,45; PaO2: 150-200 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg 

+ Nước tiểu: có (không sử dụng thuốc lợi tiểu), không tán huyết 

+ Huyết áp trung bình: > 30 mmHg (trẻ em), > 40mmHg (người lớn) 

VII. TAI BIẾN 

- Hạ huyết áp động mạch khi bắt đầu THNCT 

- Tăng huyết áp trung bình quá mức trên 70 mmHg 

- Tăng Kali máu > 5,5 mmol/L 

- Tắc nghẽn do khí 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Giảm oxy hoá máu 

- Tán huyết nặng 

- Cục máu đông trong phổi nhân tạo 

- Rò rỉ bộ phận trao đổi nhiệt 

- Hỏng bộ phận thông khi của phổi nhân tạo 

- Tăng nhiệt độ ác tính. 

- Đứt dây dẫn thân bơm động mạch. 

- Khó làm nóng bệnh nhân. 
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10.178 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH  

Ở TRẺ NHỎ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Trong thời kỳ bào thai, ống động mạch (ÔĐM) dẫn phần lớn lưu lượng tim phải từ ĐM 

phổi sang ĐM chủ. Khi trẻ sinh ra, bình thường ÔĐM đóng lại. Nếu ống không đóng lại 

sau khi sinh sẽ gây ra sự lưu thông bất thường của dòng máu qua ÔĐM từ ĐM chủ sang 

ĐM phổi. Đó là bệnh CÔĐM 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng suy tim và tăng áp phổi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải khăn mổ vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

-  Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên sườn 

III. 

- Phẫu tích bộc lộ eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch. 

Đánh giá kích thước ống động mạch. 

- Ở trẻ nhỏ thông thường ống động mạch kích thước nhỏ, thành ống mềm nên có thể thắt ống 

bằng chỉ hoặc clip. Trong trường hợp trẻ lớn hoặc người lớn thì ống động mạch có kích 

thước lớn, đồng thời thành ống mủn nên cần chú ý khi phẫu thuật. Các bước cắt ống: clamp 

2 đầu ống động mạch sát động mạch chủ và động mạch phổi, cắt ống động mạch, khâu 

đóng 2 đầu động mạch chủ và động mạch phổi bằng chỉ Prolene. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm. 
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VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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10.179 PHẪU THUẬT BỆNH LÝ CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ LỚN VÀ 

NGƯỜI LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Trong thời kỳ bào thai, ống động mạch (ÔĐM) dẫn phần lớn lưu lượng tim phải từ ĐM 

phổi sang ĐM chủ. Khi trẻ sinh ra, bình thường ÔĐM đóng lại. Nếu ống không đóng 

lại sau khi sinh sẽ gây ra sự lưu thông bất thường của dòng máu qua ÔĐM từ ĐM chủ 

sang ĐM phổi. Đó là bệnh CÔĐM.. Trường hợp bệnh phát hiện ở trẻ lớn hoặc người 

lớn thì cần chú ý trong quá trình phẫu thuật những tai biến có thể xảy ra. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. Chuẩn bị 

1. Cán bộ thực hiện:   

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở sơ sinh, các clamp ĐMC, 

dao điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

Phương tiện gây mê:  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội khí 

quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an thần, 

giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. Quy trình phẫu thuật 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa hoặc nằm nghiêng phải, có kê gối ngang xương vai, sát 

trùng trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên 

sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch. 

Đánh giá kích thước ống động mạch. 

- Ở trẻ nhỏ thông thường ống động mạch kích thước nhỏ, thành ống mềm nên có thể thắt 

ống bằng chỉ hoặc clip. Trong trường hợp trẻ lớn hoặc người lớn thì ống động mạch có 

kích thước lớn, đồng thời thành ống mủn nên cần chú ý khi phẫu thuật. Các bước cắt 

ống: clamp 2 đầu ống động mạch sát động mạch chủ và động mạch phổi, cắt ống động 

mạch, khâu đóng 2 đầu động mạch chủ và động mạch phổi bằng chỉ Prolene. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi 

nếu mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

- Trường hợp đánh giá nếu nguy cơ cặp gây vỡ ống dẫn đến biến chứng chảy máu nguy 

hiểm thì nên mở đường giữa, đánh giá cụ thể có cần sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân 

tạo hay không? 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  
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- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Tràn dịch dưỡng chấp : dẫn lưu màng phổi, nhịn ăn. Nếu không cải thiện mổ lại khâu 

ống ngực 
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10.180. PHẪU THUẬT THẮT HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI TRONG BỆNH TIM 

BẨM SINH CÓ TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 - Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là một phương pháp tạm thời trong phẫu thuật tim 

bẩm sinh như một bước trong điều trị tim bẩm sinh có tăng áp lực động mạch phổi nặng. 

Phương pháp này được dùng trước đây trong giai đoạn bắt đầu điều trị tim bẩm sinh ở trẻ 

sơ sinh với bệnh tim có shunt trái - phải và tăng lưu lượng máu lên động mạch phổi. 

Trong vài chục năm gần đây, do những hiểu biết về sinh lý bệnh, những tiến bộ trong 

phẫu thuật và hồi sức, phẫu thuật sửa toàn bộ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ 

sinh được thực hiện ngay thì đầu vì vậy tỉ lệ phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi giảm 

xuống đáng kể. 

- Mục đích chính của phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là làm giảm lượng máu lên phổi 

nhằm bảo vệ hệ động mạch phổi không bị quá dưỡng và tránh tăng áp lực động mạch phổi 

cố định. Một vai trò rất quan trọng của phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi là làm cho 

thất trái thích nghi ở Người bệnh đảo gốc động mạch chuẩn bị chi phẫu thuật sửa toàn bộ. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

 Nhóm người bệnh với bệnh tim có shunt trái - phải và tăng lưu lượng máu lên động 

mạch phổi như là một bước trước phẫu thuật sửa toàn bộ. 

- Một hoặc nhiều thông liên thất và hẹp eo động mạch chủ hoặc teo quai động mạch chủ. 

- Tim một thất hoặc teo van ba lá và tăng lưu lượng động mạch phổi ở trẻ sơ sinh. 

- Kênh nhĩ thất với thiểu năng thất trái và nguy cơ cao khi sửa toàn bộ với hai thất. 

- Các bệnh tim bẩm sinh cần dùng homograft như đảo gốc động mạch có hẹp dưới van phổi 

cần phẫu thuật kiểu Rastelli - Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi cho phép trẻ lớn và 

chọn được kích cỡ homograft phù hợp nhằm kéo dài thời gian phẫu thuật lại. 

- Bệnh lý thân chung động mạch 

- Cửa sổ phế - chủ 

 Nhóm người bệnh đảo gốc động mạch chuẩn bị chi phẫu thuật sửa toàn bộ nhằm 

chuẩn bị cho cho thất trái thích nghi. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ lớn hơn 1 tháng tuổi. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ đã phẫu thuật kiểu Mustard hoặc Senning có suy thất phải. 

- Đảo gốc động mạch ở trẻ có thất trái nhỏ chuẩn bị cho sửa toàn bộ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 - Có hẹp đường ra thất trái hoặc có nguy cơ bị hẹp đường ra thất trái (như hai đường ra từ 

thất trái, teo van ba lá và đảo gốc động mạch..) bởi hẹp hai đường ra sẽ thúc đẩy nhanh 

quá trình quá dưỡng cơ tim và thiếu máu cơ tim. 

- Còn ống động mạch. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 
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khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  
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- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải khăn mổ vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc xương ức   

- Mở màng tim, khâu treo màng tim. 

- Phẫu tích tách động mạch chủ và động mạch phổi. 

- Dùng móc luồn sợi chỉ peclon hoặc dải vải vòng quanh gốc động mạch phổi. 

- Làm đường đo áp lực thất phải và áp lực động mạch phổi trước thắt hẹp, đo bão hòa oxy 

trước thắt hẹp. 

- Thắt hẹp động mạch phổi bằng sợi chỉ hoặc dải gortex - độ dài của vòng chỉ thắt hẹp ĐMP 

tính theo công thức Toronto 1 hoặc 2. 

- Đo áp lực thất phải và áp lực ĐMP sau thắt hẹp, đo bão hòa oxy sau thắt hẹp. 

- Cầm máu, dẫn lưu (màng tim, sau xương ức). 

- Đặt điện cực tim và đóng vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 
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10.181. PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH PHỔI PHỔI 

TRONG BỆNH TIM BẨM SINH CÓ HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI    

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp động mạch phổi là một bệnh tim bẩm sinh, trong đó có thể là hẹp van động mạch phổi, 

hẹp vùng phễu (hẹp lối ra ) do phì đại cơ vùng trên tâm thất hoặc hẹp phối hợp cả van và 

phễu trong khi vách liên thất vẫn bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Động mạch phổi nhỏ (đường kính < -2SD hay chỉ số Mc Goon < 1.5). 

- Nhiều tổn thương phối hợp trong tim. 

- Trẻ sơ sinh có cân nặng rất thấp. 

- Bất thường động mạch vành. 

- tứ chứng Fallot với thất trái hạn chế hoặc bất thường động mạch vành. 

- Các cơ sở phẫu thuật không chuyên về tim, đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải  vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái hoặc bên phải( tùy mục 

tiêu nối vào động mạch phổi bên nào) vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch phổi, ống động mạch, động 

mạch dưới đòn. Đánh giá kích thước các động mạch. 

- Làm cầu nối Blalock để tăng lưu lượng máu từ động mạch chủ sang động mạch phổi. Có 

thể nối động mạch dưới đòn – động mạch phổi hoặc thân động mạch chủ - động mạch phổi: 

clamp bên động mạch dưới đòn hoặc thân động mạch chủ, clamp bên động mạch phổi  hoặc 

thân động mạch phổi, làm miệng nối bằng ống nối nhân tạo kích thước tùy theo bệnh nhân, 

nếu ở trẻ nhỏ thường dùng ống Gore-Tex số 4-5. Miệng nối bằng chỉ Prolene khâu vắt. 

Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 
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bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Có dấu hiệu Over shunt hoặc tắc shunt cấp có chỉ định mổ lại cấp cứu. 

 

 

 

  



  

` 

10.182. PHẪU THUẬT NỐI TẮT TĨNH MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH PHỔI 

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH PHỨC TẠP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật nối tắt tĩnh mạch chủ - động mạch phổi trong các bệnh tim bẩm sinh phức tạp 

có tím là phẫu thuật tạm thời thường được sử dụng để điều trị trong khi chờ đủ điều kiện 

để phẫu thuật toàn bộ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 
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mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Phẫu tích bộc lộ tĩnh mạch chủ trên phải và tĩnh mạch chủ trên trái nếu có, thân và các 

nhánh động mạch phổi, ống động mạch. Đánh giá kích thước các động tĩnh mạch. 

- Clamp thử tĩnh mạch chủ trên và động mạch phổi, nếu huyết động không ổn định phải tiếp 

tục phẫu thuật với máy tim phổi nhân tạo. 

- Clamp 2 đầu của tĩnh mạch chủ trên, đầu dưới gần sát nhĩ phải, đầu trên càng cao càng tốt. 

Cắt tĩnh mạch chủ trên gần phía nhĩ phải. Khâu đóng đầu nhĩ phải bằng chỉ Prolene. 

- Clamp nhánh động mạch phổi bằng clamp bên. Mở động mạnh phổi đủ rộng. Làm miệng 

nối giữa tĩnh mạch chủ trên và động mạch phổi. Miệng nối tận bên bằng chỉ Prolene khâu 

vắt. Kiểm tra miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Nếu có tĩnh mạch chủ trên trái thì làm miệng nối ở cả 2 bên. 

- Thắt tĩnh mạch Azygos. 

- Cầm máu. Đặt dẫn lưu khoang màng tim và sau xương ức. Đóng ngực theo các lớp giải 

phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 
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2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Mổ lại nếu có dấu hiệu tắc miệng nối sớm. 

 

 

 

  



  

` 

10.183. PHẪU THUẬT FONTAN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

-  Bệnh tim bẩm sinh dạng một tâm thất (Single ventricle-SV) là bệnh tim bẩm sinh trong đó 

chỉ có một tâm thất đủ kích thước và chức năng bơm máu đi nuôi cơ thể. SV được mô tả và 

phẫu thuật thành công vào những năm 50 của thể kỷ XX, với phẫu thuật Glenn năm 1958 

và đặc biệt phẫu thuật Fontan năm 1968 đã cải thiện rõ kết quả điều trị bệnh SV. 

- Ngày nay, phẫu thuật Fontan với miệng nối ngoài tim bằng mạch nhân tạo được áp dụng 

rộng rãi tại hầu hết các trung tâm phẫu thuật tim để điều trị bệnh SV với tỷ lệ tử vong dao 

động từ 0%-5%. Có nhiều cách phân loại bệnh như teo thất trái, teo thất phải và loại không 

xác định hoặc SV tăng áp lực động mạch phổi (ĐMP) (nhiều máu lên phổi) và loại hẹp phổi 

(ít máu lên phổi). Người bệnh cần được chẩn đoán ở thể tăng áp lực ĐMP hay thể hẹp phổi 

để có phương pháp điều trị hợp lý. Đối với các trường hợp có tăng áp lực ĐMP cần được 

phẫu thuật thắt hẹp ĐMP để làm giảm áp lực ĐMP chuẩn bị cho phẫu thuật thì sau (phẫu 

thuật Glenn hai hướng và phẫu thuật Fontan). Với người bệnh có hẹp phổi, kích thước ĐMP 

chưa đủ cần phải phẫu thuật bắc cầu chủ phổi để kích thước ĐMP tăng lên đủ điều kiện 

phẫu thuật các thì sau. 

- Phẫu thuật Fontan là phẫu thuật thường tiến hành sau phẫu thuật nối thông động mạch chủ-

động mạch phổi hai chiều. Dưới đây chỉ trình bày phẫu thuật Fontan cải tiến sau phẫu thuật 

nối thông động mạch chủ-động mạch phổi hai chiều. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Trẻ có bệnh tim bẩm sinh dạng có một tâm thất Điều kiện để phẫu thuật Fontan 

- Tuổi: Người bệnh từ 4 tuổi đến 15 tuổi. 

- Nhịp xoang. 

- Đổ về tỉnh mạch chủ bình thường. 

- Áp lực ĐMP trung bình ≤ 15 mm Hg. 

- Sức cản phổi ≤ 4 đơn vị Wood/m² 

- Chỉ số McGoon ≥ 1,8, Nakata ≥ 150 

- tổn thương van tim có thể sửa hoặc thay van. 

- Chức năng tim ≥ 50%. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Sức cản phổi > 4 đơn vị Wood/m², 

- Thiểu sản động mạch phổi nặng 

- Giảm chức năng thất trái nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy.  
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2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

-  Mở dọc xương ức hoặc mở lại dọc giữa xương ức (cầm máu xương ức). 



  

` 

- Gỡ dính màng tim, khâu treo màng tim, phẫu tích tĩnh mạch chủ dưới sát cơ hoành. 

 Shunt trong tim: 

- Đặt ống (canuyn) động mạch chủ, 2 tĩnh mạch chủ và nối với các đường động mạch và tĩnh 

mạch của máy tim phổi. 

- Luồn dây (lacs) để thắt hai tĩnh mạch . 

- Chạy máy tim phổi, thắt hai tĩnh mạch chủ (chạy toàn bộ). 

- Làm túi và đặt kim truyền gốc động mạch chủ (dung dịch bảo vệ cơ tim) 

- Chạy máy tim phổi, thắt 2 tĩnh mạch chủ (chạy toàn bộ). 

- Cặp động mạch chủ, truyền dịch lạnh bảo vệ cơ tim vào gốc động mạch chủ, đổ nước lạnh 

màng tim, mở nhĩ phải. 

- Dùng mạch Gore-tex đường kính 10-14 mm,chiều dài từ lỗ đổ của tĩnh mạch chủ dưới lên 

đến lỗ đổ của tĩnh mạch chủ trên. Mở đoạn mạch này theo chiều dọc. 

- Khâu đoạn mạch này vào trong nhĩ phải sao cho tạo thành ống nối tĩnh mạch chủ dưới với 

tĩnh mạch chủ trên 

- Nối phần còn lại của tĩnh mạch chủ trên với động mạch phổi phải. 

- Mở cửa sổ ở mạch Gore-tex vào nhĩ Phải tránh hội chứng mất protein ruột (B). 

- Đóng nhĩ phải, tháo lắc tĩnh mạch. 

 Shunt ngoài tim: 

- Đặt ống (canuyn) động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới và nối với các đường động mạch và 

tĩnh mạch của máy tim phổi. 

- Luồn dây (lacs) để thắt tĩnh mạch chủ dưới . 

- Chạy máy tim phổi, thắt tĩnh mạch chủ dưới (chạy hỗ trợ). 

- Cặp cắt rời tĩnh mạch chủ dưới khỏi nhĩ phải, đóng nhĩ phải chỉ prolen 6-0. 

- Dùng đoạn mạch Gore-tex đường kính 20 mm nối tĩnh mạch chủ dưới với động mạch phổi 

phải như hình vẽ 2. Làm cửa sổ mạch nhân tạo với nhĩ phải. 

- Khâu thắt hoặc cắt rời thân động mạch phổi, đóng lại bằng chỉ prolen 5-0. 

- Chạy máy hỗ trợ. 

- Ngừng máy, rút các ống, trung hoà. 

- Cầm máu, dẫn lưu (màng tim, sau xương ức). 

- Đặt điện cực tim và đóng vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 
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2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Theo dõi suy tuần hoàn Fontan. 
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10.184.  PHẪU THUẬT ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên nhĩ là một bệnh tim bẩm sinh thường gặp do phát triển bào thai không đầy đủ 

nên vách liên nhĩ không kín tạo một lỗ thông giữa hai buồng nhĩ. Có thể chia thông liên 

nhĩ thành 2 loại chính: thông liên nhĩ đơn thuần và thông liên nhĩ phối hợp với dị tật khác. 

Thông liên nhĩ đơn thuần có 4 loại: Thông liên nhĩ tiên phát (15%), thông liên nhĩ thứ 

phát (50-70%), thông liên nhĩ xoang tĩnh mạch (10%) và thông liên nhĩ còn lỗ bầu dục-

PFO (thông liên nhĩ lỗ thứ 2 nhỏ hơn 3mm). Ở đây chỉ nói đến thông liên nhĩ của 3 loại 

sau cùng. 

- Thông liên nhĩ đơn thuần thường không có triệu chứng ở trẻ nhỏ. Lâm sàng có thể nghe 

thấy tiếng thổi 2-3/6 cạnh ức trái hay T2 tách đôi. Hình ảnh bóng tim to trên X Quang. 

Tăng gánh thấy phải, hay block nhánh P trên điện tâm đồ. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào 

siêu âm tim qua thành ngực hoặc siêu âm thực quản. Thông tim thường để đo lưu lượng 

máu và sức cản phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 - Lỗ bầu dục (PFO) hoặc thông liên nhĩ lỗ nhỏ chỉ cần theo dõi định kỳ. Đa phần các lỗ 

thông liên nhĩ đơn thuần nhỏ (<6mm) có thể tự đóng ở năm 2 tuổi. 

- Chỉ định đóng thông liên nhĩ khi luồng shunt có ý nghĩa: tỷ lệ Qp:Qs lớn hơn  2:1 (Qp: 

Lưu lượng máu đến phổi; Qs: lưu lượng máu đại tuần hoàn); suy thất phải. 

- Những trường hợp tăng áp lực động mạch phổi còn bảo tồn có thể cân nhắc  đóng lỗ 

thông: Sức cản phổi (PVR) > 5 đơn vị Wood nhưng nhỏ hơn 2/3 sức cản hệ thống (SVR) 

hay áp lực động mạch phổi (PAP) < 2/3 áp lực hệ thống (đã  điều trị giãn mạch phổi hay 

các nghiệm pháp giãn mạch phổi)  mà Qp:Qs > 1.5 

- Chỉ định đóng thông liên nhĩ trong mọi trường hợp kể cả lỗ thông nhỏ nếu có  tắc mạch 

nghịch thường (paradoxical embolism). 

- Lớn tuổi không phải là chống chỉ định phẫu thuật. 

- Thông liên nhĩ lỗ lớn, gờ của lỗ thông nhỏ không thích hợp cho bít lỗ thông  bằng dù. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

  Thông liên nhĩ mà có biểu hiện hội chứng Eissenmenger 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 
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- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

A. Mở xương ức thông thường 

- Heparin 3mg/kg 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh 

mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. 

- Chạy máy khi ACT > 400. 
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- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

hoặc có thể để tim rung hoặc tim đập cùng việc bơm CO2 vào trong trường mổ, luôn để 

nhĩ trái đầy để tránh tắc mạch do khí. 

- Khâu kín lỗ thông liên nhĩ: Thường dùng một miếng vá hoặc màng tim để vá lỗ thông 

tránh cho vách liên nhĩ căng, dễ bục. Hiếm khi khâu trực tiếp. 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. 

Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

B. Đóng thông liên nhĩ qua đường mở ngực phải 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể qua mạch đùi: ĐM đùi, TM đùi; tĩnh mạch cảnh 

trong ở cổ hoặc đặt trực tiếp vào tĩnh mạch chủ trên qua vết mổ. 

- Mở ngực trước bên qua khoang liên sườn IV. 

- Các bước khác tương tự như đường mở xương ức thông thường. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 năm 

nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên nhĩ tồn lưu 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.185. PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên thất là một bệnh tim bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật tim bẩm sinh 

(30-40%), do khuyết tật trong thời kì bào thai mà vách liên thất không kín. Có 1 hay 

nhiều lỗ thông giữa hai buồng thất. Thông liên thất rất hay kèm với những dị tật tim 

khác. Cần chú ý tới loại thông liên thất thứ phát, tức là do những dị tật khác nên phải có 

thông liên thất thì cuộc sống mới tồn tại được. Ở đây chỉ nói tới thông liên thất đơn 

thuần. 

- Có nhiều kiểu thông liên thất đơn thuần do vị trí lỗ thông khác nhau: thông liên thất 

quanh màng (~80%), thông liên thất vùng cơ bè (~15-20%), thông liên thất vùng phễu 

(~5%) – vị trí gây ra hở van động mạch chủ do sa lá van, thông liên thất buồng nhận. 

- Lâm sàng: tiếng thổi tâm thu khoang liên sườn III-IV cạnh ức trái. Chẩn đoán chủ yếu 

dựa vào siêu âm tim: chẩn đoán vị trí, kích thước lỗ thông, đánh giá áp lực động mạch 

phổi, mức độ giãn thất trái, tình trạng van động mạch chủ, có hẹp đường ra thất phải, 

thất trái kèm theo không. Thông tim ở người bệnh tăng áp lực động mạch phổi nặng để 

đo lưu lượng và sức cản động mạch phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Phần lớn thông liên thất có thể tự đóng kín trong năm đầu, ngay cả khi lớn tuổi cũng gặp 

những trường hợp tự đóng kín. Nếu không đóng kín được thì cũng làm cho kích thước lỗ 

thông nhỏ lại. Cho nên, trừ những trường hợp đặc biệt phải phẫu thuật sớm, cần đợi sau 

một năm hãy phẫu thuật. Ngược lại không nên để lỗ thông lớn quá có thể gây những 

thương tổn không hồi phục. Tốt nhất là phẫu thuật ở tuổi trước khi đi học. 

1. Những trường hợp phải phẫu thuật sớm 

- Thông liên thất lỗ lớn (Unrestrictive VSD) gây suy tim điều trị nội khoa không kết quả. 

- Thông liên thất lỗ lớn làm trẻ không phát triển được (tuy nhiên ngay cả với lỗ thông liên 

thất lớn thường cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong 3 tháng đầu). 

- Thông liên thất lỗ lớn mà trẻ phát triển bình thường, cần theo dõi sát nếu lỗ thông không 

đóng nhỏ lại bớt thì thường tiến hành phẫu thuật ở 4-6 tháng tuổi. 

2. Những trường hợp sau nên đợi lớn hơn sẽ phẫu thuật 

- Thông liên thất lỗ trung bình sẽ phẫu thuật khi trẻ chậm hoặc không tăng cân; hay có 

dấu hiệu tiến triển giãn hoặc suy thất trái. 

- Thông liên thất có Qp/Qs từ 1,5-2. 

3. Chỉ định khác 

- Thông liên thất gây hở chủ (đa số ở vị trí phễu) (Laubry Pezzi) 

- Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

- Hẹp đường ra thất phải, thất trái 

- Phình xoang Valsava 

- Thông liên thất tăng áp lực động mạch phổi nặng mà sức cản phổi (PVR) còn bảo tồn: PVR 

< 8 đơnvị Wood; PVR hay áp lực động mạch phổi< 2/3 áp lực hệ thống, Qp:Qs> 1.5:1 
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- Giãn thất trái tiến triển hoặc suy chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 - Thông liên thất áp lực động mạch phổi cố định (Hội chứng Eisenmenger):  PVR> 8 đơn 

vị Wood ngay cả với các nghiệm pháp giãn mạch phổi. 

- Thông liên thất lỗ nhỏ, không ở vị trí dưới đại động mạch, không gây giãn thất trái, 

không gây tăng áp lực động mạch phổi, không có tiền sử viêm nội tâm mạc có thể theo 

dõi định kỳ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều 

gì.Gia đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 
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- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung 

ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ 

trên, chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch 

chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Đường mở tim phụ thuộc vào vị trí lỗ thông: mở nhĩ phải cho các  trường hợp lỗ thông ở 

vùng buồng nhận và quanh màng; mở động mạch phổi với  lỗ thông vùng phễu; mở 

phễu thất phải trong trường hợp lỗ thông dưới 2 van; hoặc có thể vá lỗ thông qua đường 

mở động mạch chủ. Ngoài ra có thể phối hợp các đường mở tim trong trường hợp lỗ 

thông rộng, vị trí khó; có thể xẻ lá vách van ba lá để bộc lộ lỗ thông rõ ràng hơn. 

- Sửa chữa các thương tổn phối hợp: Hở van ba lá, hở chủ, hẹp đường ra thất trái, thất 

phải. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI: 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau 

phẫu thuật. 
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- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 

năm nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.186. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TỨ CHỨNG FALLOT 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Tứ chứng Fallot là bệnh tim phổ biến nhất trong các bệnh tim bẩm sinh có tím, chiếm 

tỷ lệ khoảng 5 - 10% các dị tật tim bẩm sinh nói chung. 

- Tổn thương giải phẫu bao gồm: 

+  Thông liên thất. 

+ Hẹp đường ra thất phải: Hẹp phễu, van động mạch phổi, thân hoặc nhánh động mạch 

phổi. 

+ Động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất. 

+ Phì đại thất phải. 

- Tổn thương phối hợp: Thông liên nhĩ, thông liên thất cơ bè, quai động mạch chủ quay 

phải, bất thường động mạch vành (3%), thông sàn nhĩ thất toàn bộ (thường ở người 

bệnh có hội chứng Down). 

- Chẩn đoán đoán chủ yếu dựa vào siêu âm tim. Thông tim trong các trường hợp cần 

đánh giá về giải phẫu nhánh phổi hay các nhánh tuần hoàn bàng hệ. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Xu hướng hiện nay là phẫu thuật một thì sửa toàn bộ thời điểm trẻ trước 1  tuổi; một 

số trung tâm phát triển có nhiều kinh nghiệm thường chọn thời điểm từ 3-6 tháng tuổi. 

Phẫu thuật sớm nhằm tránh kéo dài thời gian hẹp đường ra thất phải và tím gây hậu 

quả suy thất phải và các biến đổi về mạch máu sau sinh. 

- Ở trẻ sơ sinh có tím nhiều thường được duy trì ống động mạch bằng prostaglandin 

nhằm trì hoãn tránh phải can thiệp cấp cứu trong thời kỳ sơ sinh. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

-  Không phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot trong các trường hợp sau: 

+ Tứ chứng Fallot động mạch phổi nhỏ (đường kính < -2SD hay chỉ số Mc Goon < 

1.5). 

+ Tứ chứng Fallot nhiều tổn thương phối hợp trong tim. 

+ Tứ chứng Fallot sơ sinh có cân nặng rất thấp. 

+ Tứ chứng Fallot nhiều lỗ thông liên thất. 

+ Tứ chứng Fallot bất thường vành. 

+ Các cơ sở phẫu thuật không chuyên về tim, đặc biệt phẫu thuật tim bẩm sinh 

- Trong các trường hợp này thay vì phẫu thuật sửa toàn bộ có thể chọn phẫu thuật tạm 

thời làm cầu nối chủ-phổi để cải thiện lâm sàng cho người bệnh. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 
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khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy 

trao đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy 

đo khí trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều 

gì.Gia đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, 

dụng cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM 

trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ 

cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ 

trên, chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch 

chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc 

xoang tĩnh mạch vành. 

-  Phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot dưới tuần hoàn ngoài cơ thể: 

+ Tứ chứng Fallot không có hẹp động mạch phổi: Vá thông liên    thất kết hợp mở 

rộng phễu thất phải. 

+ Tứ chứng Fallot có hẹp động mạch phổi và phễu thất phải: Vá thông liên thất kết 

hợp mở rộng phễu thất phải và động mạch phổi. 

- Lưu ý: bất thường động mạch vành và tồn tại lỗ bầu dục cũng như các dị tật phối hợp 

khác kèm theo. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. 

Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

10. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 - 300 phút 

VI.THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật 

hoặc bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 

lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 
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- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, 

viêm xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng 

sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì 

để đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN: 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ 

lại sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

-  Hở van động mạch phổi gây suy tim phải muộn: Phẫu thuật thay van động mạch phổi. 
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10.187. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ KÊNH SÀN NHĨ – THẤT BÁN PHẦN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông sàn nhĩ thất bán phần hay kênh nhĩ thất bán phần là bệnh tim bẩm sinh do sự phát 

triển bất thường của vách nhĩ thất, chiếm 1-2% tổng số các loại tim bẩm sinh. 

- Đặc điểm tổn thương bao gồm: Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, chẻ van nhĩ thất trái, van nhĩ 

thất phải gây hở van. 

- Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm tim. Thông tim trong trường hợp tăng áp lực động 

mạch phổi nặng phải đo áp lực động mạch phổi, sức cản và lưu lượng động mạch phổi.  

II. CHỈ ĐỊNH 

 - Thông sàn nhĩ thất là có chỉ định mổ, thường chọn thời điểm 2 – 4 tuổi để phẫu thuật. 

- Các trường hợp phải mổ sớm bao gồm: Suy tim không đáp ứng với điều trị nội tích cực, 

chậm tăng câm, hở vân nhĩ thất nặng, tâm nhĩ chung do khuyết toàn bộ vách liên nhĩ… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 -  Thông sàn nhĩ thất có tăng áp phổi cố định (Hội chứng Eisenmenger): Sức cản động 

mạch phổi PVR > 8 đơn vị Wood ngay cả với các nghiệm pháp giãn mạch phổi. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn: thông liên nhĩ, vị trí tĩnh mạch phổi, tổn thương của van 

nhĩ thất (chẻ lá van, thiếu mô van, sa van, giãn vòng van). 

- Sửa van nhĩ thất trái: Khâuchẻ van, khâu hẹp vòng van, đặt vòng van... 

- Vá thông liên nhĩ bằng miếng vá nhân tạo hay màng tim. 

- Sửa van nhĩ thất phải: Khâu chẻ van, mép van, vòng van... 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 
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áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở van nhĩ thất: phát hiện sau mổ bằng siêu âm. nếu mức độ hở nhẹ đến vừa; cơ thể dung 

nạp tốt có thể theo dõi định kỳ. Nếu mức độ hở nặng, huyết động không ổn định nên mổ lại 

sớm để sửa hoặc thay van lại. 

- Thông liên nhĩ còn tồn lưu: Thường dung nạp tốt, theo dõi định kỳ sau mổ. 
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10.188. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ KÊNH SÀN NHĨ – THẤT TOÀN BỘ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh gồm các tổn thương cơ bản: Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, Thông liên thất phần 

buồng nhận lớn không hạn chế, chỉ có một hệ thống van nhĩ thất chung gồm 5 hoặc 6 

cánh. Bệnh thường nằm trong bệnh cảnh hội chứng Down( khoảng 70% có kèm hội 

chứng Down) 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là bắt buộc, thời điểm mổ lí tưởng là trước 6 tháng. 

Những trường hợp hở van nhĩ thất nặng, suy tim không đáp ứng điều trị nội khoa, chậm 

lên cân nặng sẽ cần mổ sớm nhất có thể, thậm chí trong thời kì sơ sinh. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân rất xấu, có nhiều dị tật phối hợp mà cơ sở không đủ điều kiện phẫu 

thuật, bệnh nhân đến muộn đã có hội chứng Eisenmenger. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 
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chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn:  Đánh giá kích thước lỗ thông liên nhĩ, chiều cao lỗ 

thông liên thất tính từ bờ trên mào liên thất tới sàn van nhĩ thất, hệ thống van có mấy cánh, 

mô van có tốt và phát triển tốt không… 

Phương pháp phẫu thuật hiện nay có 3 phương pháp:  

Phương pháp 1 patch (single-patch technique), Phương pháp 2 patch ( two patch 

technique) và phương pháp 1 patch modified (Modified single-patch technique). Phương 

pháp 1 patch modified cho những trường hợp có chiều cao của TLT nhỏ, phương pháp 2 

patch cho những trường hợp có chiều cao TLT lớn để tránh nguy cơ hẹp đường ra thất 

trái. 

 Phương pháp 2 patch  

 Trước tiên cần cắt bỏ các dây chằng và cột cơ phụ dính vào mào liên thất và đường ra 

thất trái, sau đó đo chiều cao và rộng của TLT để cắt miếng vá. Ta có thể cắt ngang van 

NT chung dành cho bên trái và bên phải hoặc không cắt nếu dễ làm. Dựng lại vách LT 

bằng khâu miếng vá bởi các mũi chỉ monofil (5.0; 6.0; 7.0) rời hay vắt. 
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 Đính miếng vá TLT vào giữa van 2 lá và 3 lá bởi các mũi chỉ vắt ( hoặc mũi rời nếu 

không cắt van NT). 

 Đóng kẽ van lá trước van 2 lá vừa tạo ra bằng các mũi chỉ (5.0; 6.0; 7.0) rời.  

 Thử van hai lá bằng bong bơm nước muối sinh lý lạnh, nếu còn hở nhiều thì tìm các cơ 

chế hở còn lại mà chỉnh sửa tiếp, ví dụ: khâu thu khép hai mép van nếu hở qua đây, thu 

nhỏ vòng van sau bằng dải gortex hay dải màng tim nếu ở trẻ lớn hoặc người lớn, mở 

rộng lá trước van hai lá nếu thiểu sản nhu mô van lá trước hoặc có nguy cơ hẹp đường 

ra thất trái… 

 Vá lỗ thông liên nhĩ nguyên phát bằng miếng vá thứ hai ( nhân tạo hoặc miếng vá màng 

tim tự thân) bằng các mũi rời hay vắt chỉ monofil 6.0 hoặc 5.0. Trong trường hợp có cắt 

van NT thì trong thì này khâu luôn lá vách van 3 lá ta vừa tạo ra với miếng vá TLN luôn. 

Nhớ nguyên tắc quan trọng là khi đường khâu đi qua vùng nguy hiểm là khoảng giữa 

xoang vành và vòng van 3 lá cần đi nông có cảm giác mũi kim đi ngay dưới lớp nội mạc 

tim. Có thể để xoang vành sang nhĩ phải hoặc sang nhĩ trái (nếu không có tĩnh mạch chủ 

trên trái lớn đổ về xoang vành). 

 Phương pháp 1 patch modified 

 Khi chiều cao TLT nhỏ (Ước lượng theo kinh nghiệm của PTV cho từng trường hợp dựa 

vào độ tương quan về kích thước chiều cao này với các buồng tim) chúng ta có thể áp 

dụng PP này mà không sợ làm hẹp đường ra thất trái. 

 Khâu các mũi chữ U có miếng đệm rời từ mào liên thất xuyên lên qua ranh giới giữa van 

2 lá và 3 lá, xuyên tiếp vào miếng vá TLN đã được đo cắt sẵn, buộc chỉ ép van nhĩ thất 

xuống sát mào liên thất. Lưu ý các mũi khâu qua mào LT phải đúng nguyên tắc như khâu 

các lỗ TLT để tránh phạm phải đường dẫn truyền TK tim. 

 Đóng kẽ van lá trước van 2 lá vừa tạo ra bằng các mũi chỉ (5.0; 6.0; 7.0) rời.  

 Thử van hai lá bằng  bơm nước muối sinh lý lạnh, nếu còn hở nhiều thì tìm các cơ chế 

hở còn lại mà chỉnh sửa tiếp, ví dụ: khâu thu khép hai mép van nếu hở qua đây, thu nhỏ 

vòng van sau bằng dải gortex hay dải màng tim nếu ở trẻ lớn hoặc người lớn, mở rộng 

lá trước van hai lá nếu thiểu sản nhu mô van lá trước hoặc có nguy cơ hẹp đường ra thất 

trái… 

 Vá tiếp lỗ thông liên nhĩ nguyên phát bằng chính miếng vá đó bằng khâu vắt chỉ monofil 

6.0 hoặc 5.0. Nhớ nguyên tắc quan trọng là khi đường khâu đi qua vùng nguy hiểm là 

khoảng giữa xoang vành và vòng van 3 lá cần đi nông có cảm giác mũi kim đi ngay dưới 

lớp nội mạc tim. Có thể để xoang vành sang nhĩ phải hoặc sang nhĩ trái (nếu không có 

tĩnh mạch chủ trên trái lớn đổ về xoang vành). 

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 
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VI.THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở van nhĩ thất: phát hiện sau mổ bằng siêu âm. nếu mức độ hở nhẹ đến vừa; cơ thể dung 

nạp tốt có thể theo dõi định kỳ. Nếu mức độ hở nặng, huyết động không ổn định nên mổ lại 

sớm để sửa hoặc thay van lại. 

- Thông liên nhĩ còn tồn lưu: Thường dung nạp tốt, theo dõi định kỳ sau mổ. 
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10.189. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI ĐƠN THUẦN (HẸP 

PHỄU THẤT PHẢI, VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI …) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp động mạch phổi là tổn thương thực thể bẩm sinh gây tắc nghẽn đường máu lên phổi. 

Tổn thương có thể tại van, dưới van hay trên van, nơi các nhánh động mạch phổi.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Một số trường hợp hẹp đường thoát thất phải 

nặng tiến hành làm phẫu thuật Glen tạm thời, sau đó làm phẫu thuật Fontan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang phổi, 

siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, HbsAg), 

khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu 

có. Đánh giá kích thước, chức năng hệ động mạch phổi, thất phải 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: 

- Canule động mạch: thường đặt vào động mạch chủ lên, một số trường hợp đặc biệt có 

thể đặt vào thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động 

mạch đùi, hay ống động mạch. 

- Canule tĩnh mạch: Thường 2 canule tĩnh mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải nếu cần cô 

lập nhĩ phải.một số trường hợp đặc biệt có thể đặt 1 canule duy nhất vào nhĩ phải hay 3 

canule nếu có tĩnh mạch chủ trên trái ( đặt qua xoan vành hay trực tiếp vào tĩnh mạch 

chủ trên trái), hay có thể đặt canule vào tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch 

cảnh trong. 

- Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục hay từ mỏm  tim, có tác 

dụng hỗ trợ tim trái trong thời kỳ tim đập lại và đuổi khí tim trái. 

- Kim gốc động mạch chủ để liệt tim và đuổi khí trong thời kỳ tim đập lại. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400. Chạy nhiệt độ bình thường hay hạ nhiệt độ 

vừa hoặc sâu tuỳ theo thương tổn của các loại tim và yêu cầu của phẫu thuật viên. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm, máu lạnh hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ hay ngược dòng qua xoang vành. Một số trường hợp có thể để tim đập trong 

quá trình sửa chữa thương tổn. 

-  Qua đường mở: Vị trí các bè cơ phì đại của phễu thất phải, tình trạng van động mạch 

phổi.  

- Phẫu tích cắt bỏ các bè cơ phì đại trên đường thoát thất phải thử vừa bougie theo chuẩn 

hoặc cắt bỏ van động mạch phổi. Nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch 

phổi bằng ống van động mạch phổi nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi 

bằng miếng màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 

- Đóng tim, làm đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

  



  

` 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất 

trái, thất phải, thiếu máu vành... 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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10.190. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH ĐẢO NGƯỢC CÁC MẠCH MÁU 

LỚN 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Chuyển vị động mạch hay còn gọi chuyển gốc động mạch hoàn toàn là bệnh lý tim bẩm 

sinh có tím với đặc điểm bất tương thích giữa tâm thất và các đại động mạch (động mạch 

chủ xuất phát từ thất phải, động mạch phổi xuất phát từ thất trái) và có sự tương thích 

giữa tâm nhĩ với tâm thất.  

- Bệnh chuyển gốc động mạch chiếm khoảng 5-7% các bệnh lý tim bẩm sinh, tương ứng 

với 20-30 trẻ trong 100.000 trẻ sinh ra. Tỉ lệ nam:nữ dao động từ 1,5-3,2:1. 

- Phẫu thuật chuyển gốc động mạch là phẫu thuật chuyển lại vị trí của các đại động mạch, 

bao gồm tạo hình lại động mạch chủ, chuyển lại động mạch vành và tạo hình lại động 

mạch phổi. Phẫu thuật được Jatene thực hiện thành công đầu tiên năm 1975 trên bệnh 

nhân trẻ nhỏ mắc chuyển gốc động mạch không hẹp động mạch phổi và thông liên thất. 

Hiện nay, phẫu thuật chuyển gốc động mạch là sự lựa chọn đầu tiên trong điều trị bệnh 

chuyển gốc động mạch không hẹp động mạch phổi với tỉ lệ sống sau 15 năm là 90% 

II.CHỈ ĐỊNH 

 -  Mổ sớm ngay khi có chẩn đoán xác định càng sớm càng tốt. Tối đa là 2 tuần đầu sau sinh 

(đối với thể CGĐM kèm TLT). 

+ Chuyển gốc động mạch lành vách liên thất 

+ Chuyển gốc động mạch có thông liên thất 

+ Chuyển gốc động mạch kèm theo thông liên thất và hẹp eo ĐMC 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng khác. 
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3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, những rủi 

ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì. Gia đình người bệnh 

ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

-  Gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, về những 

khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể gặp do 

bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

 Bước1: Mở ngực đường giữa xương ức, lấy màng tim, đánh giá thương tổn giải phẫu, 

phẫu tích. 

- Lấy màng tim: sau khi mở ngực đường giữa xương ức, màng tim được làm sạch và lấy để 

chuẩn bị dùng cho tạo hình lại ĐMP mới 

- Đánh giá thương tổn giải phẫu khi tim được bộc lộ ra: tương quan và kích thước của đại 

động mạch, giải phẫu của ĐMV cần đánh giá một cách tổng quan và chi tiết nhằm đề ra 

chiến lược cho phẫu thuật CGĐM tiếp theo. 

- Phẫu tích: phẫu tích cẩn thận các động mạch lớn một cách thường quy trước khi chuẩn bị 

thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, ĐMP được phẫu tích và giải phóng tự do tối đa cả thân và 

hai nhánh cho đến tận chỗ chia nhánh vào rốn phổi, ĐMP giải phóng tốt sẽ tránh được tình 

trạng căng, chảy máu và hẹp trên van ĐMP mới sau khi đưa ĐMP ra phía trước ĐMC. 
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 Bước 2: Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch, thiết lập máy tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Lắp ống ĐMC và hai ống tĩnh mạch: tiến hành lắp ống ĐMC, trong CGĐM ống ĐMC 

thường được đặt tại vị trí sát với nguyên ủy của động mạch thân cánh tay đầu nhằm có được 

chiều dài tối đa của ĐMC lên để chuẩn bị cho việc tái tạo lại ĐMC mới và thực hiện thủ 

thuật Lecompte, sau đó tiến hành đặt hai ống tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới. 

- Thiết lập máy tim phổi nhân tạo với máu mồi chuẩn, màng trao đổi ô xy và tưới máu không 

mạch đập. Lưu lượng được tính 2,5-3 lít/m2. 

- Bệnh nhân có thể được chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể theo phương pháp hạ nhiệt độ sâu 

và ngừng tuần hoàn hoặc phương pháp hạ nhiệt độ mức độ trung bình  kèm chạy máy với 

lưu lượng thấp. 

- Ống động mạch được thắt và cắt rời. 

 Bước 3: Ngừng tim, bảo vệ cơ tim bằng dung dịch liệt tim, trong trường hợp cặp ĐMC 

kéo dài, có thể dùng lại tiếp một liều dung dịch liệt tim qua catheter bơm trực tiếp vào lỗ 

ĐMV. Nước muối sinh lý lạnh vô trùng được tưới trực tiếp vào tim trong quá trình làm 

liệt tim, nhằm bảo vệ cơ tim tốt hơn. 

Bước 4: Tạo hình lại ĐMC và chuyển ĐMV. 

- Tạo hình lại ĐMC: sau khi cặp ĐMC và dùng xong dung dịch liệt tim, ĐMC được cắt ngang 

phía trên mép van ĐMC 5 mm, ĐMP cắt ngang tại vị trí sát với chạc ba ĐMP, giải phóng 

tối đa hai nhánh của ĐMP. Đa số các tác giả trên thế giới áp dụng thủ thuật Lecompte để 

chuyển chạc ba ĐMP ra phía trước ĐMC lên. Tiến hành tạo hình lại ĐMC mới bằng miệng 

nối giữa đầu gần của ĐMP cũ và đầu xa của ĐMC cũ, nếu ĐMP cũ giãn nhiều thì đầu gần 

của ĐMP cũ được làm nhỏ bớt sao cho tương đương với kích thước của đầu xa ĐMC cũ 

trước khi ĐMC mới được tạo hình lại. Trong trường hợp có kèm theo thiểu sản quai ĐMC 

và hẹp eo ĐMC, phẫu thuật CGĐM và tạo hình quai ĐMC có thể được tiến hành với kỹ 

thuật tưới máu não chọn lọc hoặc ngừng tuần hoàn hạ nhiệt độ sâu. Đoạn hẹp eo ĐMC được 

cắt bỏ, miệng nối giữa ĐMC xuống với mặt dưới của quai ĐMC được tiến hành theo kỹ 

thuật cắt nối tận tận hoặc tận bên. 

- Chuyển động mạch vành: ĐMV được cắt rời ra từ xoang Valsalva của ĐMC cũ với cúc áo 

rộng rãi, được giải phóng khỏi thượng tâm mạc giúp ĐMV có thể di động dễ dàng tránh 

quá căng và xoắn rồi được trồng lại vào ĐMC mới ở vị trí thích hợp theo các phương pháp 

khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

Bước 5: Tạo hình lại ĐMP: tạo hình lại toàn bộ ĐMP mới bằng cách thiết lập sự liên tục 

giữa thất phải và ĐMP, tránh gây hẹp trên van ĐMP bằng cách mở rộng miếng vá màng 

tim ở vị trí xoang Valsalva của ĐMC cũ sau khi ĐMV đã được phẫu tích lấy ra, ngăn ngừa 

sự xoắn và căng ĐMP bằng cách giải phóng tối đa hai nhánh của ĐMP đến tận rốn phổi. 

Có bốn kỹ thuật chính trên thế giới được giới thiệu và áp dụng bao gồm:  

- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt. 
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- Tạo hình ĐMP bằng hai miếng vá màng tim riêng biệt cải tiến 

- Tạo hình ĐMP trực tiếp 

- Tạo hình ĐMP bằng một miếng vá màng tim kiểu đũng quần. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và ngừng máy nếu huyết động tốt. Đặt 

hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà heparin 

bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

- Mở xương ức, đặt thẩm phân phúc mạc nếu tiên lượng không tốt về huyết động khi khép ngực. 

- Dự kiến thời gian phẫu thuật: 300 - 350 phút 

VI.THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- C`ác dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp.  
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10.191. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ VỠ PHÌNH XOANG VALSALVA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phình xoang Valsalva là một túi phình bắt nguồn từ gốc một trong ba xoang Valsalva của 

van động mạch chủ phình vào buồng tim. Khi túi phình vỡ tạo thành một luồng thông từ 

động mạch chủ vào thất trái. Bệnh lý phình xoang Valsalva bẩm sinh thường gặp ở trẻ nhỏ 

hoặc trẻ lớn, do nguyên nhân tổn thương mô học bẩm sinh của thành động mạch chủ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi túi phình Valsalva đã vỡ thì phải chỉ định phẫu thuật. Mục đích của phẫu thuật là cắt 

bỏ túi phình, tái tạo lại hoạt động của van động mạch chủ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được đào 

tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, HbsAg), 

khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình người 

bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 
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- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ: đánh giá kích thước và vị trí của túi phình và tổn thương 

vỡ phình. Cắt túi phình, tạo hình lại xoang Valsalva bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng 

vá màng tim tự thân. Kiểm tra lại chức năng van động mạch chủ. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ trợ, 

ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 



  

` 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp.  

- Vỡ phình tồn lưu, hở van động mạch chủ : phẫu thuật lại. 
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10.192. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH NHĨ 3 BUỒNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tim ba buồng nhĩ là một dạng tim bẩm sinh hiếm gặp chiếm từ 0,1- 0,4% toàn bộ bệnh tim 

bẩm sinh, được hình thành từ sự tương hợp không hòan chỉnh giữa tĩnh mạch phổi chung 

vào nhĩ trái trong quá trình phát triển thai , dẫn tới nhiều dạng thông nối giữa TM phổi 

chung và nhĩ T(dạng màng, dạng thắt giữa như đồng hồ cát, dạng ống). Trong đó dạng 

màng thường gặp nhất, biểu hiện bởi màng sợi cơ chia nhĩ T thành 2 buồng : buồng nhĩ gần 

(nhĩ phụ) nhận máu từ các tĩnh mạch phổi , buồng nhĩ xa (nhĩ thật sự) chứa tiểu nhĩ T, lỗ 

bầu dục, van 2 lá, giữa 2 buồng có thể là 1 hay nhiều lỗ thông, nhưng cũng có thể không có 

lỗ thông nào . Kích thước của lỗ thông phản ảnh mức độ tắc nghẽn . Thường có những tổn 

thương bẩm sinh đi kèm như thông liên nhĩ, hoặc trở về bất thường của tĩnh mạch phổi làm 

cho biểu hiện bệnh dưới một dạng khác. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh lý tim ba buồng nhĩ và các tổn thương bẩm sinh đi 

kèm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 
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thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

 - Qua đường mở: đánh giá kích thước và vị trí các buồng nhĩ trái, lỗ thông liên nhĩ, lỗ tĩnh 

mạch phổi, van hai lá... 

- Loại bỏ tắc nghẽn trong nhĩ trái: cắt bỏ màng ngăn nhĩ trái, mở rộng nhĩ trái nếu có hẹp 

thông nối giữa 2 buồng nhĩ trái… để tạo nên 1 buồng nhĩ trái chung.   

- Vá lỗ thông liên nhĩ nếu có bằng miếng vá nhân tạo hoặc miếng vá màng tim tự thân. 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ 

trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 
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VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 

trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 năm 

nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.193. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI ĐƠN THUẦN 

(HẸP PHỄU THẤT PHẢI, VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI …) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp động mạch phổi là tổn thương thực thể bẩm sinh gây tắc nghẽn đường máu lên phổi. 

Tổn thương có thể tại van, dưới van hay trên van, nơi các nhánh động mạch phổi.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sửa toàn bộ là chủ yếu. Một số trường hợp hẹp đường thoát thất phải 

nặng tiến hành làm phẫu thuật Glen tạm thời, sau đó làm phẫu thuật Fontan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi, siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì. Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 
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- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Phẫu tích bộc lộ ống động mạch, thân và các nhánh động mạch phổi, các MAPCA nếu 

có. Đánh giá kích thước, chức năng hệ động mạch phổi, thất phải 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: 

- Canule động mạch: thường đặt vào động mạch chủ lên, một số trường hợp đặc biệt có 

thể đặt vào thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động 

mạch đùi, hay ống động mạch. 

- Canule tĩnh mạch: Thường 2 canule tĩnh mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải nếu cần cô 

lập nhĩ phải.một số trường hợp đặc biệt có thể đặt 1 canule duy nhất vào nhĩ phải hay 3 

canule nếu có tĩnh mạch chủ trên trái ( đặt qua xoan vành hay trực tiếp vào tĩnh mạch 

chủ trên trái), hay có thể đặt canule vào tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch 

cảnh trong. 

- Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục hay từ mỏm  tim, có tác 

dụng hỗ trợ tim trái trong thời kỳ tim đập lại và đuổi khí tim trái. 

- Kim gốc động mạch chủ để liệt tim và đuổi khí trong thời kỳ tim đập lại. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400. Chạy nhiệt độ bình thường hay hạ nhiệt độ 

vừa hoặc sâu tuỳ theo thương tổn của các loại tim và yêu cầu của phẫu thuật viên. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm, máu lạnh hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ hay ngược dòng qua xoang vành. Một số trường hợp có thể để tim đập trong 

quá trình sửa chữa thương tổn. 

- Qua đường mở: Vị trí các bè cơ phì đại của phễu thất phải, tình trạng van động mạch 

phổi.  

- Phẫu tích cắt bỏ các bè cơ phì đại trên đường thoát thất phải thử vừa bougie theo chuẩn 

hoặc cắt bỏ van động mạch phổi. Nối phễu thất phải với hợp lưu 2 nhánh động mạch 

phổi bằng ống van động mạch phổi nhân tạo hoặc tạo hình van và thân động mạch phổi 

bằng miếng màng ngoài tim.  

- Mở rộng nhánh của động mạch phổi nếu cần bằng miếng vá. 

- Đóng tim, làm đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

- Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 
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- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần 

của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất 

trái, thất phải, thiếu máu vành... 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

- Hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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10.194. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH TĨNH MẠCH PHỔI  

ĐỔ LẠC CHỖ BÁN PHẦN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ là bệnh bẩm sinh của tim trong đó các tĩnh mạch phổi không đổ 

vào nhĩ trái mà đổ vào nhĩ phải hoặc đổ vào một tĩnh mạch phụ như Winslow mô tả lần đầu 

tiên vào năm 1739 một trường hợp tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ một phần và đến năm 1798, 

Wilson đã mô tả lần đầu tiên một người bệnh mắc chứng tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn 

toàn. 

- Về sinh lý bệnh học, tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ đều tạo ra luồng thông theo chiều trái-phải 

và làm tăng cung lượng phổi. Trong trường hợp tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn thì 

toàn bộ máu tĩnh mạch hệ thống và máu tĩnh mạch phổi đều dồn vào nhĩ phải làm giãn các 

buồng tim phải và giãn động mạch phổi, trong khi đó các buồng tim trái và động mạch chủ 

sẽ thiểu sản và nhỏ lại. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán xác định là tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ bán phần. 

- Kèm theo một hoặc nhiều các triệu chứng: khó thở, tím, nhiễm trùng tái phát, chậm lớn, 

tăng áp lực động mạch phổi. 

- Tăng áp lực động mạch phổi, kháng lực mạch máu phổi < 8 đơn vị Wood. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suy tim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

+ Tăng áp phổi cố định trong hội chứng Eisenmenger. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 
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- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.  

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 
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- Xử lý các thương tổn giải phẫu: 

+ Thắt đường tĩnh mạch phổi đổ về tim phải. 

+ Thực hiện các miệng nối hoặc tạo các đường dẫn (nối trực tiếp, sử dụng màng tim 

hay miếng vá nhân tạo) đưa máu từ hệ tĩnh mạch phổi đổ về tim trái. 

+ Vá lại các luồng thông giữa các buồng tim (hay gặp nhất là lỗ thông liên nhĩ). 

- Xử lí các tổn thương tim khác nếu có 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ trợ, 

ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.195. PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH TĨNH MẠCH PHỔI ĐỔ  

LẠC CHỖ HOÀN TOÀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ là bệnh bẩm sinh của tim trong đó các tĩnh mạch phổi không đổ 

vào nhĩ trái mà đổ vào nhĩ phải hoặc đổ vào một tĩnh mạch phụ như Winslow mô tả lần đầu 

tiên vào năm 1739 một trường hợp tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ một phần và đến năm 1798, 

Wilson đã mô tả lần đầu tiên một người bệnh mắc chứng tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn. 

- Về sinh lý bệnh học, tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ đều tạo ra luồng thông theo chiều trái-phải 

và làm tăng cung lượng phổi. Trong trường hợp tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn thì toàn 

bộ máu tĩnh mạch hệ thống và máu tĩnh mạch phổi đều dồn vào nhĩ phải làm giãn các buồng 

tim phải và giãn động mạch phổi, trong khi đó các buồng tim trái và động mạch chủ sẽ thiểu 

sản và nhỏ lại. 

- Bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn có 4 thể: trên tim, tại tim, dưới tim và thể hỗn hợp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh được chẩn đoán xác định là tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ hoàn toàn. 

- Kèm theo một hoặc nhiều các triệu chứng: khó thở, tím, nhiễm trùng tái phát, chậm lớn, 

tăng áp lực động mạch phổi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suy tim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện: 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 
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3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg 

- Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể: Canule động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, 

chủ dưới; hút tim trái qua tĩnh mạch phổi trên trái hoặc PFO; kim gốc động mạch chủ. 

- Chạy máy khi Act > 400s 

- Bảo vệ cơ tim: bơm máu ấm hoặc Custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ; trong 

trường hợp hở chủ nhiều có thể bơm trực tiếp dung dịch bảo vệ vào lỗ vành hoặc xoang 

tĩnh mạch vành. 

- Xử lý các thương tổn giải phẫu: 
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 Đối với thể trên tim: phẫu tích bộc lộ các tĩnh mach phổi và ống góp. Mở ống góp. Vén 

tim, mở nhĩ trái. Làm miệng nối giữa ống góp các tĩnh mạch phổi và nhĩ trái. Thắt ống 

góp ở vị trí đổ vào tĩnh mạch chủ trên.   

 Đối với thể trong tim: cắt bỏ một phần của vách liên nhĩ để tạo sự thông thương giữa các 

tĩnh mạch phổi và lỗ thông liên nhĩ. Vá thông liên nhĩ bằng miếng vá tự thân hoặc nhân 

tạo, đặt miếng vá sao cho các tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái 

 Đối với thể dưới tim: phẫu tích bộc lộ các tĩnh mach phổi và ống góp. Mở ống góp. Vén 

tim, mở nhĩ trái. Làm miệng nối giữa ống góp các tĩnh mạch phổi và nhĩ trái. Thắt ống 

góp ở vị trí gần cơ hoành. 

- Xử lí các tổn thương tim khác nếu có 

- Đóng tim, đầy tim đuổi khí qua hút tim trái, kim gốc động mạch chủ, để tim đập lại. Hỗ trợ, 

ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

1. Trong buồng hồi sức 

- Theo dõi liên tục 30 phút/một lần, ghi vào phiếu theo dõi. 

- Các dấu hiệu chức năng sống. 

- Số lượng dịch dẫn lưu, nước tiểu. 

- Mọi thay đổi liên quan đến tuần hoàn và hô hấp phải báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật hoặc 

bác sĩ trực hồi sức để có thái độ xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn tập thở sớm ngay sau khi rút nội khí quản, vỗ rung và khí dung từ 2-4 lần/ngày. 

2. Trong buồng bệnh 

- Rút dẫn lưu theo chỉ định của phẫu thuật viên. 

- Theo dõi các biến chứng như: tràn dịch màng tim, màng phổi, nhiễm trùng vết mổ, viêm 

xương ức... 

- Theo dõi tiến triển để có chỉ định điều trị hợp lí như: thở oxy, thuốc trợ tim, kháng sinh... 

- Kiểm tra siêu âm trước khi chuyển diều trị nội khoa sau phẫu thuật. Hẹn khám định kì để 

đánh giá kết quả phẫu thuật. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 

  



  

` 

10.196. PHẪU THUẬT SỬA VAN BA LÁ ĐIỀU TRỊ BỆNH EBSTEIN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý Ebstein là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, chiếm khoảng dưới 1% bệnh tim bẩm sinh. 

Bệnh được phát hiện ở các lứa tuổi khác nhau từ sơ sinh đến trưởng thành qua các triệu 

chứng tím hoặc suy tim. Tổn thương cơ bản gồm: buồng nhĩ hóa thất phải lớn, buồng thất 

phải chức năng còn lại nhỏ, thành thất phải mỏng giảm chức năng co bóp, van ba lá kém 

biệt hóa ở các mức độ khác nhau, lá sau và lá vách bám thấp, hở van ba lá.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 

tuyệt đối khi có tím, suy tim nặng và rối loạn nhịp. 

- Chỉ định kỹ thuật:  

 Sửa chữa hai thất: sửa / thay van ba lá sinh học (ưu tiên sửa van) khi buồng thất phải 

chức năng còn đủ 

 Sửa chữa một thất rưỡi: Sửa/thay van ba lá sinh học + cavopulmonary khi buồng thất 

phải chức năng nhỏ, hoặc tiên lượng có suy thất phải nặng sau mổ. 

 Sửa chữa một thất: cavopalmonary khi thất phải thiểu sản nặng. 

 Phẫu thuật Starnes: Thắt thân động mạch phổi, tạo van một chiều tầng nhĩ, đóng van 

ba lá bằng miếng patch có van và làm cầu Blalock; Chỉ định cho bệnh nhi sơ sinh có 

tím nặng, suy thất phải nặng, toan chuyển hóa nặng, van ba lá tiên lượng khó sửa chữa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhi sơ sinh có tím nặng, suy thất phải nặng, toan chuyển hóa nặng, van ba lá tiên 

lượng khó sửa chữa. 

- Thất phải thiểu sản nặng. 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 
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- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Đánh giá kích thước chức năng nhĩ phải, thất phải, đường thoát thất phải, van động mạch 

phổi. 

- Đánh giá cấu trúc, chức năng van ba lá. 

- Sửa chữa theo hai thất thất, một thất rưỡi, một thất rưỡi, phẫu thuật starnes chỉ định cho 

từng loại tổn thương. 
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- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng cường 

về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp lực tĩnh 

mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông 

số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở van ba lá nặng : phẫu thuật lại sửa hoặc thay van ba lá. 
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10.197. PHẪU THUẬT THAY VAN BA LÁ ĐIỀU TRỊ BỆNH EBSTEIN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh lý Ebstein là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, chiếm khoảng dưới 1% bệnh tim bẩm sinh. 

Bệnh được phát hiện ở các lứa tuổi khác nhau từ sơ sinh đến trưởng thành qua các triệu 

chứng tím hoặc suy tim. Tổn thương cơ bản gồm: buồng nhĩ hóa thất phải lớn, buồng thất 

phải chức năng còn lại nhỏ, thành thất phải mỏng giảm chức năng co bóp, van ba lá kém 

biệt hóa ở các mức độ khác nhau, lá sau và lá vách bám thấp, hở van ba lá.   

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để duy nhất. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 

tuyệt đối khi có tím, suy tim nặng và rối loạn nhịp. 

- Chỉ định kỹ thuật thay van ba lá sinh học trong trường hợp:  

 Type D theo phân loại Carpentier, buồng thất phải chức năng còn đủ.  

 Sửa van ba lá thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Thất phải thiểu sản nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng chung, 

về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di chứng có thể 

gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh mãn 

tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu 

thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh mạch 

chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch phổi phải 

trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải, đánh giá thương tổn: Đánh giá lại cấu trúc, chức năng van ba lá, khẳng định 

không có khả năng bảo tồn. 

- Cắt bỏ van ba lá. Khâu thu nhỏ buồng nhĩ hóa theo chiều dọc nếu buồng này lớn. Chọn cỡ 

van sinh học theo bộ đo. Khâu van bằng chỉ dệt 2.0 mũi chữ U có miếng đệm, các mũi chỉ 

ở mức vòng van thực phía vách liên thất khâu cao hơn 0,5-1cm để tránh nút nhĩ thất và bó 

Hiss, lỗ xoang vành đổ xuống thất phải.   

- Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Làm cầu Cavopulmonary trong trường hợp có chỉ định.  

- Đóng nhĩ phải, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả clamp 

động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 
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- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy tạo 

nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Hở cạnh van ba lá nặng hoặc bung van : phẫu thuật khâu lại van 

- Suy thất phải nặng : phẫu thuật làm thêm cầu cavopulmonary. 
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10.198. PHẪU THUẬT ĐÓNG RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀO  

CÁC BUỒNG TIM 

I- ĐẠI CƯƠNG  

- Thường là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Động mạch vành rò vào các buồng tim là bệnh lý bất thường giải phẫu về đường đi vào 

tận hết của một hoặc nhiều nhánh của ĐMV, có thể là bệnh lý mắc phải thường do 

nhiễm trùng hoặc tác nhân chấn thương. 

- ĐMV bị rò vào các buồng tim hay mạch máu lớn có áp lực thấp (nhĩ phải, nhĩ trái, thất 

phải, ĐM phổi, TM phổi), trong đó hay gặp là rò vào nhĩ phải và ĐMP. Trong khuôn 

khổ bài viết này, trình bày phương pháp điều trị thể lâm sàng hay gặp nhất là rò ĐMV 

vào nhĩ phải, có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Hậu quả của rò ĐMV vào các buồng tim gây thiếu máu cơ tim chi phối bởi ĐMV tương 

ứng và gây suy tim như trong bệnh lý thông động tĩnh mạch. 

II- CHỈ ĐỊNH  

- Rò ĐMV với lưu lượng lớn, gây triệu chứng suy tim và/hoặc thiếu máu cơ tim trên lâm 

sàng và cận lâm sàng 

- Không thể điều trị bằng các biện pháp can thiệp tim mạch. 

III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

- Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

Phương tiện chạy máy tim – phổi 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 
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Phương tiện gây mê 

- Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh 

thuốc chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích 

bệnh nhân và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. 

Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 bên đến 

đường nách sau, toàn bộ 2 gốc đùi. 

+ Kỹ thuật  

- Mở ngực dọc giữa xương ức 

- Mở, khâu treo màng tim 

- Cho heparin, làm túi  đường tĩnh mạch trên 2 TM. Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ 

thống bơm dung dịch làm liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

- Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

- Mở nhĩ phải, xác định vị trí đường rò vào nhĩ phải 

- Có thể khâu đường rò bằng các mũi chữ X hoặc vá bằng miếng vá màng tim. 

- Đóng lại nhĩ phải 

- Chạy máy hỗ trợ, ngừng máy 

- Rút các ống ĐM và TM 

- Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

VI- THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 
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VII- XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần.  

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông 

theo xét nghiệm đông máu hàng ngày. 
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10.199. PHẪU THUẬT LẠI SỬA TOÀN BỘ ≥ 2 BỆNH TIM BẨM SINH  

PHỐI HỢP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

-  Có một tỷ lệ không nhỏ các dị tật tim bẩm sinh phức tạp cần phải phẫu thuật lại. Bao 

gồm cả phẫu thuật có kế hoạch dự kiến trước và các phẫu thuật không mong muốn để 

sửa chữa các tổn thương còn tồn lưu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các dị tật phức tạp phải phẫu thuật làm nhiều giai đoạn: Hội chứng thiểu sản tim trái, 

bệnh lý phức tạp phẫu thuật sửa chữa kiểu 1 thất hoặc 1 thất rưỡi, bệnh lý đã được phẫu 

thuật tạm thời... 

- Các tổn thương tồn lưu nặng nề: hẹp hở van tim, hẹp trong các buồng tim, hẹp các miệng 

nối, hở các miếng vá sửa chữa trong tim... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo 

khí trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung 

ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh 

mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch 

phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải và các vị trí đặc biệt để tiếp cận tổn thương dễ dàng nhất. 

- Qua đường mở: đánh giá mức độ và tiến hành sửa chữa các thương tổn 

- Đóng các buồng tim, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả 

clamp động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 
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tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ 

lại sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy 

tạo nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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10.200 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG – TĨNH MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thường là phẫu thuật tim hở nhưng rất hiếm khi được thực hiện do sự phát triển của tim 

mạch can thiệp và bản thân bệnh lý rò động – tĩnh mạch phổi là bệnh rất hiếm gặp. 

- Rò động -  tĩnh mạch phổi chủ yếu có nguyên nhân bẩm sinh, số ít do mắc phải 

- Nếu rò nhỏ, gần như không thay đổi về lâm sàng và bão hòa oxy, có thể có tai biến nhồi 

máu não do tắc mạch hệ thống. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Rò động tĩnh mạch phổi có biểu hiện lâm sàng rõ (khó thở, tím, không tìm được nguyên 

nhân khác), hoặc có tai biến tắc mạch hệ thống mà các phương pháp điều trị nội khoa hay 

can thiệp không hiệu quả hoặc không thực hiện được. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực dọc giữa xương ức 

- Mở, khâu treo màng tim 

- Phẫu tích và đánh giá đường rò về vị trí, số lượng, xuât phát cũng như chia nhánh. 

- Trường hợp đơn giản, có thể khâu thắt mà không cần sử dụng máy tim phổi nhân tạo 

- Trường hợp vị trí khó, mặt sau, phức tạp: 

 Cho heparin, làm túi  đường tĩnh mạch trên 2 TM. Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống 

bơm dung dịch làm liệt tim. 

 Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

 Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

 Lật tim để xác định rõ đường rò 

 Khâu thắt đường rò, cố gắng sát TM phổi để tránh để lại đoạn rò dài dễ có nguy cơ tắc mạch 

 Có thể khâu đường rò bằng các mũi chữ X hoặc vá bằng miếng vá màng tim. 

- Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đóng màng tim, đặt dẫn lưu, điện cực, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, 
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trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng nước tiểu, 

các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu 

thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 năm 

nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.201 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TEO, DỊ DẠNG QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ  

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Teo quai động mạch chủ là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp (3 phần triệu trẻ sơ sinh). 

- Nếu không được điều trị, người bệnh nhanh chóng bị suy tim, với 90% chết trong vòng 4 

ngày đầu sau sinh. Hiếm có người bệnh sống tới khi trưởng thành. 

- Hầu hết phẫu thuật teo, dị dạng quai động mạch chủ được thực hiện theo phương pháp làm 

cầu nối ngoài giải phẫu để phục hồi lưu lượng máu bình thường trong lòng động mạch chủ. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Chẩn đoán xác định teo, dị dạng quai động mạch chủ. 

- Có 1 hoặc nhiều các triệu chứng: suy tim, chênh huyết áp tay – chân, rối loạn hô hấp, các 

tổn thương tim kèm theo (thông liên thất, bệnh van tim …) 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối 

- Chống chỉ định tương đối: 

+ Tăng áp lực phổi cố định. 

+ Suy tim, suy gan thận nặng. 

+ Bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. 

+ Nhiễm khuẩn tiến triển. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí 

trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 
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- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức và đường trước bên – khoang liên sườn 4 – 5 

- Kháng đông toàn thân bằng Heparin 

- Kết nối máy tim phổi nhân tạo với hệ tuần hoàn. Chạy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Thực hiện miệng nối tận bên của mạch nhân tạo với động mạch chủ xuống. 

- Luồn cầu nối mạch nhân tạo đi tới vị trí động mạch chủ lên. 

- Kẹp bên động mạch chủ lên (không ngừng tim) hoặc kẹp hoàn toàn động mạch chủ lên, 

bơm dung dịch liệt tim vào gốc động mạch chủ để ngừng tim. Thực hiện miệng nối tận 

bên của cầu động mạch chủ nhân tạo với động mạch chủ lên. 

- Thực hiện sửa chữa các thương tổn tim khác kèm theo (van tim, lỗ thông liên thất, liên 

nhĩ …). 

- Thả kẹp động mạch chủ, phục hồi hoạt động tim. 

- Cầm máu. 

- Đóng xương ức bằng chỉ thép. 

- Đóng cân cơ, da các vết mổ theo giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 
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VI.THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Hẹp tồn lưu: theo dõi, điều trị nội khoa, nong hẹp, mổ lại. 

- Tổn thương thần kinh thanh quản, thần kinh hoành: theo dõi, điều trị nội khoa.  
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10.202 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ NHỎ 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp eo động mạch chủ là bất thường khu trú của động mạch chủ xẩy ra do sự biến dạng 

của trung mạc động mạch chủ dẫn đến hẹp lòng động mạch. Chỗ thắt hẹp thường ở eo động 

mạch chủ, có thể ở phía trên chỗ nối ống động mạch vào động mạch chủ, ngay chỗ nối hoặc 

phía dưới chỗ nối. Hẹp eo động mạch chủ là dị tật bẩm sinh không hiếm gặp, vào khoảng 

6-8% các dị tật tim bẩm sinh. Bệnh gặp nhiều ở trẻ nam với tỷ lệ nam/nữ là 1,3/1 đến 2,5/1 

tuỳ từng nghiên cứu. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng ở trẻ nhỏ là suy tim nặng, ở người lớn là 

bệnh cảnh tăng huyết áp. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang phổi, 

siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, HbsAg), 

khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   
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V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên sườn III. 

- Phẫu tích bộc lộ quai động mạch chủ, eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch 

phổi, ống động mạch. Đánh giá kích thước eo động mạch chủ. 

- Cặp clamp trên và dưới chỗ hẹp của eo động mạch chủ. Thường vị trí hẹp eo động mạch 

chủ nằm ngay trước vị trí xuất phát của ống động mạch nên thường kèm theo cắt ống động 

mạch. Clamp ống động mạch ở vị trí sát động mạch phổi. Cắt đoạn hẹp eo động mạch chủ 

và ống động mạch. Đóng đầu động mạch phổi bằng chỉ Prolene khâu vắt.  

- Nối tận - tận 2 đầu trên dưới chỗ hẹp eo động mạch chủ bằng chỉ Prolene khâu vắt. Hoặc 

mở rộng chỗ hẹp eo bằng vạt động mạch dưới đòn hoặc bằng miếng vá nhân tạo. Kiểm tra 

miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI.THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.203 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ LỚN  

VÀ NGƯỜI LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hẹp eo động mạch chủ là bất thường khu trú của động mạch chủ xẩy ra do sự biến dạng 

của trung mạc động mạch chủ dẫn đến hẹp lòng động mạch. Chỗ thắt hẹp thường ở eo động 

mạch chủ, có thể ở phía trên chỗ nối ống động mạch vào động mạch chủ, ngay chỗ nối hoặc 

phía dưới chỗ nối. Hẹp eo động mạch chủ là dị tật bẩm sinh không hiếm gặp, vào khoảng 

6-8% các dị tật tim bẩm sinh. Bệnh gặp nhiều ở trẻ nam với tỷ lệ nam/nữ là 1,3/1 đến 2,5/1 

tuỳ từng nghiên cứu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng ở trẻ nhỏ là suy tim nặng, ở người lớn là 

bệnh cảnh tăng huyết áp. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội khoa, 

phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao đổi 

nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo khí trong 

máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép bảo 

quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên dụng 

khác. 

3. Người bệnh 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang phổi, 

siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, HbsAg), 

khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh trước 

phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu thuật, 

những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia đình 

người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 
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- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng cụ 

theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức hoặc đường nách giữa bên trái vào khoang liên sườn 

III. 

- Phẫu tích bộc lộ quai động mạch chủ, eo động mạch chủ, thân và các nhánh động mạch 

phổi, ống động mạch. Đánh giá kích thước eo động mạch chủ. 

- Cặp clamp trên và dưới chỗ hẹp của eo động mạch chủ. Thường vị trí hẹp eo động mạch 

chủ nằm ngay trước vị trí xuất phát của ống động mạch nên thường kèm theo cắt ống động 

mạch. Clamp ống động mạch ở vị trí sát động mạch phổi. Cắt đoạn hẹp eo động mạch chủ 

và ống động mạch. Đóng đầu động mạch phổi bằng chỉ Prolene khâu vắt.  

- Nối tận - tận 2 đầu trên dưới chỗ hẹp eo động mạch chủ bằng chỉ Prolene khâu vắt. Hoặc 

mở rộng chỗ hẹp eo bằng vạt động mạch dưới đòn hoặc bằng miếng vá nhân tạo. Kiểm tra 

miệng nối không hẹp, không chảy máu. 

- Sử dụng ống ghép nhân tạo nếu đoạn hẹp dài hoặc hai đầu miệng nối không kéo gần tới 

nhau được. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim nếu mở ngực đường giữa, khoang màng phổi nếu 

mở ngực đường bên. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy 

- SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của 

người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: Khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

-  Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ lại 

sớm để cầm máu. 

-  Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 
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-  Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện giải, 

điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để giảm tiêu 

thụ oxy. 

-  Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

-  Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.204 PHẪU THUẬT LẠI SỬA TOÀN BỘ CÁC BỆNH TIM BẨM SINH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

-  Có một tỷ lệ không nhỏ các dị tật tim bẩm sinh phức tạp cần phải phẫu thuật lại. Bao 

gồm cả phẫu thuật có kế hoạch dự kiến trước và các phẫu thuật không mong muốn để 

sửa chữa các tổn thương còn tồn lưu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các dị tật phức tạp phải phẫu thuật làm nhiều giai đoạn: Hội chứng thiểu sản tim trái, 

bệnh lý phức tạp phẫu thuật sửa chữa kiểu 1 thất hoặc 1 thất rưỡi, bệnh lý đã được phẫu 

thuật tạm thời... 

- Các tổn thương tồn lưu nặng nề: hẹp hở van tim, hẹp trong các buồng tim, hẹp các miệng 

nối, hở các miếng vá sửa chữa trong tim... 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật 

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo 

khí trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 
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chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung 

ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở đường dọc giữa xương ức, khâu treo bộc lộ tim. 

- Heparin 3mg/kg, khâu túi cho canule động mạch, tĩnh mạch 

- Nối máy tim phổi nhân tạo vào người bệnh: Canule động mạch chủ lên, 2 canule tĩnh 

mạch chủ trên-chủ dưới có lắc vải để cô lập nhĩ phải. Dẫn lưu tim trái qua tĩnh mạch 

phổi phải trên hoặc lỗ bầu dục. Kim gốc động mạch chủ để liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo khi Act > 400s. 

- Bảo vệ cơ tim: Liệt tim bằng máu ấm hoặc custodiol xuôi dòng qua gốc động mạch chủ 

- Mở nhĩ phải và các vị trí đặc biệt để tiếp cận tổn thương dễ dàng nhất. 

- Qua đường mở: đánh giá mức độ và tiến hành sửa chữa các thương tổn 

- Đóng các buồng tim, đầy tim đuổi khí qua dẫn lưu tim trái, kim gốc động mạch chủ, thả 

clamp động mạch chủ để tim đập lại. Hỗ trợ, ngừng máy, rút canule, cầm máu. 

- Đặt dẫn lưu, điện cực, đóng màng tim, đóng xương ức, vết mổ. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 180 phút 

VI. THEO DÕI 

- Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật tăng 

cường về các thông số: mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối thiểu, trung bình, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, bão hoà oxy SpO2, các ống dân lưu, số lượng nước 

tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 24 giờ 

sau phẫu thuật. 
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- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm 

VII.  XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ 

lại sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Block nhĩ thất: do tổn thương nút nhĩ thất trong quá trình đóng thông liên nhĩ. Đặt máy 

tạo nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tổn thương không hồi phục. 

- Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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10.205 PHẪU THUẬT BỆNH TIM BẨM SINH CÓ DÙNG  

MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Các dị tật tim bẩm sinh đều có một quá trình tiến triển và đều cần can thiệp phẫu thuật 

sớm hoặc muộn tùy theo mức độ nặng.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các dị tật tim bẩm sinh cần sửa chữa phẫu thuật 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật: 

 . Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở sơ sinh, các clamp ĐMC, 

dao điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

a. Máy tuần hoàn ngoài cơ thể: 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 

b. Phương tiện gây mê:  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT 
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1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

- Để hở vùng bẹn, một số trường hợp đặt đường canuyl động mạch đùi chủ động. 

4. Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Phẫu tích bộc lộ các cấu trúc giải phẫu bên ngoài tim: động mạch chủ, động mạch phổi, 

hai tĩnh mạch chủ. 

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ.  

- Mở nhĩ phải và các vị trí đặc biệt để tiếp cận tổn thương dễ dàng nhất. 

- Qua đường mở: đánh giá mức độ và tiến hành sửa chữa các thương tổn 

- Đóng lại các buồng tim. Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Sau khi ngừng máy hỗ trợ thì đánh giá lại áp lực trong các buồng tim và các động mạch 

bằng kim đo trực tiếp hoặc trên siêu âm thực quản. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  
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- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Tràn dịch dưỡng chấp : dẫn lưu màng phổi, nhịn ăn. Nếu không cải thiện mổ lại khâu 

ống nực 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

- Rối loạn dẫn truyền : đặt máy tạo nhịp 

- Thông liên thất tồn lưu, hẹp đường ra thất phải tồn lưu : phẫu thuật lại. 
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10.208 PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH  

(PHẪU THUẬT TIM + CAN THIỆP TIM MẠCH) 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật tim kết hợp Hybrid là phẫu thuật cùng kết hợp giữa mổ hở và can thiệp qua 

đường mạch máu, nhằm đạt được mục đích điều trị mà nếu thực hiện đơn độc mổ hở 

hoặc qua can thiệp sẽ không thực hiện được hoặc có nguy cơ rất cao. 

II.CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhi tim bẩm sinh (hội chứng thiểu sản thất trái nguy cơ cao nếu chạy tim phổi 

máy, thông liên thất cơ bè khó, hẹp eo động mạch chủ, thay van động mạch phổi trong 

TOF) 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Hai nhánh động mạch phổi ≤ -2 theo Z value. 

- Tăng áp động mạch phổi cố định do bệnh nhân bỏ không theo dõi sau mổ. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện quy trình kỹ thuật:  

- Có 5 nhóm phối hợp chặt chẽ với nhau trước trong và sau khi phẫu thuật: Bác sỹ nội 

khoa, phẫu thuật viên, gây mê và chạy máy tim phổi, hồi sức sau mổ,  cả 5 nhóm này 

phải được đào tạo đầy đủ về chuyên môn của mình. 

- Người trực tiếp thực hiện: Phẫu thuật viên tim mạch và 2 người phụ mổ, 2 chạy máy. 

2. Phương tiện 

- Các trang thiết bị về phẫu thuật tim với máy tim phổi bao gồm: máy tim phổi, máy trao 

đổi nhiệt, monitor, máy chống rung tim, các dụng cụ chuyên khoa tim mạch, máy đo 

khí trong máu và điện giải... 

- Vật tư tiêu hao trong phẫu thuật tim bẩm sinh như: miếng vá nhân tạo hoặc mảnh ghép 

bảo quản đồng loài... 

- Phòng hồi sức sau mổ chuyên biệt cho trẻ em: Giường, máy thở, các dụng cụ chuyên 

dụng khác. 

- Hệ thống can thiệp mạch. 

3. Người bệnh 

- Hồ sơ bệnh án: Chuẩn bị hồ sơ bệnh án phẫu thuật theo quy định. 

- Xét nghiệm: Công thức máu, sinh hóa máu, đông máu, nhóm máu, nước tiểu, X quang 

phổi,siêu âm bụng, tiết niệu, điện tim đồ, siêu âm tim – 2 bản, miễn dịch (HIV, HCV, 

HbsAg), khám tai mũi họng, răng hàm mặt. 

- Chuẩn bị mổ: Cần chuẩn bị cho người bệnh theo đúng quy trình chuẩn bị người bệnh 

trước phẫu thuật: vệ sinh cá nhân, ăn uống, thuốc, dự trù máu trước mổ. 

- Giải thích cho người bệnh/gia đình người bệnh: Kiến thức về bệnh; tại sao phải phẫu 

thuật, những rủi ro, cũng như căn dặn sau khi phẫu thuật cần tuân theo những điều gì.Gia 

đình người bệnh ký giấy cam đoan phẫu thuật. 
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của người 

bệnh. 

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, bệnh 

mãn tính, tuổi. 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can thiệp 

phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu máu 

nhiều. 

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. 

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật.   

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (trong đó cần cụ thể thời gian tiến hành) 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và/hoặc chi dưới, catheter TM trung 

ương.  

- Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

4. Các bước kỹ thuật 

- Phẫu thuật đóng thông liên thất cơ bè trên trẻ nhỏ: Mở ngực đường giữa xương ức, thiết 

lập CEC, cho liệt tim, mở nhĩ phải tìm lỗ thông liên thất, đóng lỗ thông bằng dụng cụ, 

đuổi khí, cho tim đập lại, ngừng CEC, đặt dẫn lưu, đặt điện cực, đóng ngực. 

- Thay van động mạch phổi trên trẻ phẫu thuật TOF: mở ngực đường giữa, gỡ dính, bộc 

lộ thân động mạch phổi, qua đường nhĩ phải đưa dụng cụ lên thay van động mạch phổi. 

cầm máu, dẫn lưu, đóng ngực. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 240 phút 

VI.THEO DÕI 

-  Sau phẫu thuật cần theo dõi chặt chẽ người bệnh tại buồng chăm sóc sau phẫu thuật 

tăng cường về các thông số tuần hoàn (mạch, điện tim, huyết áp động mạch tối đa, tối 

thiểu, trung bình, huyết áp tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ), các ống dẫn lưu, số lượng 

nước tiểu, các thông số máy thở, tình trạng tinh thần của người bệnh 1 giờ 1 lần trong 

24 giờ sau phẫu thuật. 

- Chụp Xquang tại giường. 

- Xét nghiệm vào thời gian quy định: khí trong máu, điện giải, hematocrite. 

- Khám định kỳ sau khi ra viện bằng lâm sàng và siêu âm (khoảng 6 tháng/1 lần). Qua 3 

năm nếu không có gì bất thường coi như khỏi. 
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VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: Truyền các chế phẩm máu, nếu có chỉ định ngoại khoa thì cần mổ 

lại sớm để cầm máu. 

- Suy thận: Đặt thẩm phân phúc mạc 

- Suy tim, hội chứng cung lượng tim thấp: Vận mạch trợ tim, điều chỉnh cân bằng điện 

giải, điều trị các yếu tố nguy cơ như sốt, rối loạn nhịp  tim, corticoid, hạ thân nhiệt để 

giảm tiêu thụ oxy. 

- Nhiễm trùng: Cấy máu, cấy đờm, nước tiểu, điều trị theo kháng sinh đồ nếu có. 

- Các thương tổn trong tim sửa chữa chưa tốt: thông liên thất tồn lưu: Cần theo dõi điều 

trị để phòng viêm nội tâm mạc khi còn dòng máu qua lỗ thông. 

- Rối loạn nhịp tim: Điều trị thuốc, dùng máy tạo nhịp. 
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10.209. KỸ THUẬT CHẠY MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO Ở NGƯỜI LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tuần hoàn ngoài cơ thể là một kỹ thuật không sinh lý, cho phép thay thế toàn bộ hay 

một phần chức năng của tim và phổi để đảm bảo tưới máu và cung cấp dưỡng khí đến 

mô.  

- Điều này giúp phẫu thuật viên làm việc trên một trái tim không đập và có một phẫu 

trường sạch do máu được đưa ra tuần hoàn nhân tạo bên ngoài để thấy rõ các sanh 

thương, từ đó có những thao tác chính xác trong lúc sửa chữa các sang thương này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật tim hở. 

- Hỗ trợ tim hoặc phổi cho những phẫu thuật các cơ quan khác. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có tiên lượng tử vong trên 80% 

- Bệnh nhân mất não, hay suy đa cơ quan rất nặng không hồi phục 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện kỹ thuật: Bác sĩ, Kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể 

2. Phương tiện 

- Thiết bị tim phổi nhân tạo: máy THNCT, máy trao đổi nhiệt, Nệm nước, Bộ trộn khí, 

Máy Cell saver, Bộ lọc và cô đặc máu, Thiết bị điều chỉnh hút áp lực âm 

- Thiết bị theo dõi liên tục: Monitoring theo dõi mạch, điện tâm đồ, huyết áp động mạch 

xâm lấn, nhiệt độ bệnh nhân, BIS theo dõi mê, NIRS đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch 

não, SvO2 đo độ bão hoà oxy máu tĩnh mạch trộn, Áp lực dội ngược động mạch có báo 

động, Cảm biến theo dõi mức máu trong bình chứa tĩnh mạch có báo động. 

- Dụng cụ: các loại ống dẫn (động mạch, tĩnh mạch, ống hút, đường truyền liệt tim, bộ 

phổi nhân tạo, hệ thống dây dẫn kết nối 

- Các loại dung dịch: Bicarbonate sodium, Gelafundin, Ringer, Hydroxyethyl Starch, 

nước muối sinh lý 0,9%, Manitol, hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, Albumin... 

- Thuốc: Kháng đông Heparin, kháng sinh dự phòng (Cefazolin), CaCl2, dung dịch liệt 

tim (DBL, Custodiol, tinh thể lạnh)... 

3. Hồ sơ bệnh nhân: đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm thiết lập hệ 

thống THNCT phù hợp. Dán tem mã vạch hồ sơ. 

4. Hồ sơ bệnh án: tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, diện tích bề mặt cơ thể, chẩn đoán bệnh 

lý, tiền căn, xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm tim, phương pháp phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thiết lập hệ thống THNCT 

- Lắp hệ thống dây dẫn và bộ phổi nhân tạo lên máy THNCT: lựa chọn tuỳ theo cân nặng, 

lưu lượng tối đa của bệnh nhân 

- Priming hệ thống tuần hoàn nhân tạo bằng các loại dung dịch mồi: số lượng và loại dung 

dịch cho vào tuỳ theo bệnh lý, tuổi, cân nặng, dung tích hồng cầu, yếu tố đông máu của 

bệnh nhân. 

- Kết nối hệ thống tuần hoàn trên máy tim phổi nhân tạo với hệ thống dây dẫn từ phẫu 
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thuật viên: dây dẫn động tĩnh mạch, dây hút máu phẫu trường, dây hút máu tim trái, dây 

dẫn hệ thống làm liệt tim, dây hút dịch không cần thiết ra ngoài qua hệ thống hút âm 

tường. 

- Kết nối đầy đủ hệ thống cảnh báo và theo dõi liên tục 

- Kết nối hệ thống lọc rửa hồng cầu (máy Cell saver) khi có chỉ định: tiên lượng mất máu 

nhiều trong phẫu thuật. 

- Đuổi sạch khí hoàn toàn hệ thống tuần hoàn nhân tạo, kể cả hệ thống đường truyền liệt 

tim. 

- Gắn kết bộ lọc và cô đặc máu vào hệ thống sau khi đã Priming bộ lọc bằng dung dịch 

tinh thể: thường sử dụng ở bệnh nhân trẻ nhỏ dưới 15kg, bệnh nhân suy tim nặng, suy 

thận, cao áp phổi nặng, phù phổi. 

- Kiểm tra các đường hút 

- Tiêm Heparin vào bệnh nhân và thử ACT trước khi đặt các ống dẫn động, tĩnh mạch 

vào bệnh nhân: liều 3mg/kg, ACT đạt từ 300” trở lên mới được phép hút máu về bình 

chứa tĩnh mạch và bắt đầu đặt ống dẫn. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống THNCT theo danh sách định sẵn (check list) trước khi bắt 

đầu THNCT. Chỉ bắt đầu khi ACT đạt tối thiểu 400” sau lần tiêm Heparin đầu tiên. 

2. Bắt đầu thực hiện quá trình THNCT: 

- Mở kẹp động mạch, tăng lưu lượng bơm động mạch từ từ, đồng thời mở kẹp tĩnh mạch 

dần cho đến mở hết kẹp và lưu lượng bơm chính đạt tối đa (đã tính sẵn cho từng bệnh 

nhân). Báo Full flow. Lúc này ngừng thở máy. 

- Thực hiện kỹ thuật làm liệt tim: tim phải ngưng đập hoàn toàn, đường biểu diễn điện 

tim phẳng ngang. 

- Phẫu thuật viên bắt đầu sửa chữa bệnh lý. 

- Có hoặc không thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy: tuỳ từng trường hợp. 

3. Tiến hành cai máy THNCT:  

- Sau khi PTV sửa chữa bệnh lý xong 

- Giảm dần lưu lượng động mạch, làm đầy tim, điều chỉnh các thông số huyết động, nhịp, 

sinh hoá...và sẽ ngưng máy hoàn toàn. 

- Điều kiện cai máy THNCT: 

+ Không có độ chênh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ thực quản. Ở người lớn ngưng ở nhiệt 

độ trên 35 độ C, trẻ em trên 36 độ C. 

+ Ca++ = 1,2-1,5 mmol/L; K+ = 3,5-5 mmol/L 

+ Hct tuỳ thuộc tuổi, bệnh lý của bệnh nhân 

+ Khí máu tốt, SpO2, pH máu bình thường (trong những ca cao áp phổi: duy trì kiềm 

chuyển hoá pH > 7,5) 

+ Lactate < 2 mmol/L 

+ Nhịp tim phù hợp với lứa tuổi, không có rối loạn nhịp 

+ Làm đầy tim (PVC, POG) phù hợp theo bệnh lý 

+ Thông khí máy thở trở lại tốt 

+ Huyết động ổn định 
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VI. THEO DÕI 

- Các thông số trên các thiết bị theo dõi liên tục, mức máu trong bình chứa tĩnh mạch, cân 

chỉnh lượng nước nhập và xuất. 

- Điều chỉnh các thông số để đạt hiệu quả tưới máu: 

+ Hct > 30% (nhiệt độ bình thường & ở trẻ em), Hct = 25-30% (có hạ thân nhiệt, ở 

người lớn) 

+ SvO2 > 70%; Lactate < 2mmol/L 

+ pH: 7,35-7,45; PaO2: 150-200 mmHg; PaCO2: 35-45 mmHg 

+ Nước tiểu: có (không sử dụng thuốc lợi tiểu), không tán huyết 

+ Huyết áp trung bình: > 30 mmHg (trẻ em), > 40mmHg (người lớn) 

VII. TAI BIẾN 

- Hạ huyết áp động mạch khi bắt đầu THNCT 

- Tăng huyết áp trung bình quá mức trên 70 mmHg 

- Tăng Kali máu > 5,5 mmol/L 

- Tắc nghẽn do khí 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Giảm oxy hoá máu 

- Tán huyết nặng 

- Cục máu đông trong phổi nhân tạo 

- Rò rỉ bộ phận trao đổi nhiệt 

- Hỏng bộ phận thông khi của phổi nhân tạo 

- Tăng nhiệt độ ác tính. 

- Đứt dây dẫn thân bơm động mạch. 

- Khó làm nóng bệnh nhân.  
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10.213 PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH VÀNH CÓ 

DÙNG MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Tái lập lưu thông động mạch vành (ĐMV) phía hạ lưu đoạn hẹp 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Với đau ngực ổn định kèm theo tổn thương thân chung ĐMV trái ≥50% hoặc tổn thương 

một hay 2 thân ĐMV nhưng can thiệp mạch hoặc điều trị nội thất bại, hoặc tổn thương 

2 thân trong đó có ĐM liên thất trước phần trung tâm, hoặc tổn thương 3 thân có chức 

năng thất trái bình thường hay giảm nhẹ (30-50%), hoặc tổn thương 3 thân có chức năng 

thất trái giảm nặng (EF<30%) nhưng vùng cơ tim còn sống thuộc vùng tưới máu các 

mạch này. 

- Với đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim cấp: chỉ định phẫu thuật đặt ra khi điều 

trị nội khoa và can thiệp mạch thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật. Nhìn chung, cần 

thận trọng chỉ định mổ khi có các thông số như sau :  

- Suy tim quá nặng, suy tim kéo dài, thể trạng suy kiệt, suy chức năng gan, thận. 

- Có các chống chỉ định phẫu thuật khác như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật 

+ Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

+ Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Bộ dụng cụ vi phẫu mạch vành  

- Phương tiện chạy máy tim – phổi 

+ Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả 

lọc …); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

+ Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

+ Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

- Phương tiện gây mê 

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 
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3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (vệ sinh, điều chỉnh thuốc chống 

đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên tục. Đặt 

thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan. 

+ Kỹ thuật : 

- Mở ngực đường dọc giữa xương ức, tùy vào vật liệu ghép mạch mà sau mở ngực bố trí 

một phụ mổ tiến hành lấy tĩnh mạch hiển khi bác sỹ mổ chính lấy động mạch vú trong 

1 hoặc 2 bên.Nếu các vật liệu ghép nêu trên không có, phải lấy ĐM quay hoặc mở bụng 

lấy ĐM vị mạc nối… 

- Mở màng tim, kiểm tra lại các thương tổn mạch vành, dùng chỉ đo độ dài của đoạn mạch 

ghép dự kiến. Cho heparin, làm túi, đặt các ống vào động mạch chủ và nhĩ phải 

(monocanule) hoặc 2 tĩnh mạch chủ. Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung 

dịch làm liệt tim, có thể dẫn lưu tim trái qua gốc tĩnh mạch phổi trên phải hoặc qua kim gốc 

ĐMC. Đặt lac lớn luồn qua khe giữa TMC và TM phổi phải dưới để vén tim trong mổ. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo, cặp ĐMC, bơm dung dịch bảo vệ cơ tim. 

- Quy trình làm các miệng nối như sau: miệng nối phía ngoại vi trước (vành) trung tâm sau 

(chủ), miệng nối sâu trước (ĐM liên thất sau, các nhánh mũ…) miệng nối nông sau (Các 

nhánh diagonale, ĐM liên thất trước…). Trên một đoạn ghép có thể làm 1 miệng nối 

ngoại vi (tận-bên) hoặc 2,3 miệng nối ngoại vi (tận bên, bên- bên…), miệng nối trung tâm 

có thể nối trực tiếp tận-bên vào ĐMC hoặc nối kiểu chữ Y vào một đoạn ghép khác. 

- Sau khi hoàn thành các miệng nối, kẹp phía trung tâm các đoạn ghép trên ĐMC rồi đuổi 

khí. (mở kẹp sau khi thả cặp chủ khoảng 10,15 phút). 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi và ngừng máy nếu huyết động tốt. 

Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi tĩnh mạch chủ và động mạch chủ, rút dẫn lưu tim trái. Trung hoà 

heparin bằng protamin sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 
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- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp heparin + aspégic (150-300mg/24h) 1 – 3 ngày sau mổ. Sau đó duy trì 

bằng aspégic, có thể kết hợp với chống đông đường uống khác.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Tắc cầu nối: cho thuốc tan huyết khối sớm. Xét mổ tim hở cấp cứu làm lại miệng nối 

nếu cần. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. Cân nhắc liều lượng và loại thuốc chống đông. 
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10.214 PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH CHỦ - ĐỘNG MẠCH VÀNH 

KHÔNG DÙNG MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I- ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Tái lập lưu thông động mạch vành (ĐMV) phía hạ lưu đoạn hẹp khi tim vẫn đập 

II- CHỈ ĐỊNH  

- Chỉ định đối với bệnh lý mạch vành thì tương tự như trong phẫu thuật ĐMC-ĐMV có 

dùng máy tim phổi nhân tạo, xin nhắc lại như sau: với đau ngực ổn định kèm theo tổn 

thương thân chung ĐMV trái ≥50% hoặc tổn thương một hay 2 thân ĐMV nhưng can 

thiệp mạch hoặc điều trị nội thất bại, hoặc tổn thương 2 thân trong đó có ĐM liên thất 

trước (IVA) phần trung tâm, hoặc tổn thương 3 thân có chức năng thất trái bình thường 

hay giảm nhẹ (30-50%), hoặc tổn thương 3 thân có chức năng thất trái giảm nặng 

(EF<30%) nhưng vùng cơ tim còn sống thuộc vùng tưới máu các mạch này; với đau 

ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim cấp: chỉ định phẫu thuật đặt ra khi điều trị nội 

khoa và can thiệp mạch thất bại. 

- Chỉ định riêng với phương pháp mổ này ưu tiên cho các trường hợp: bệnh nhân (BN) 

già (>70 tuổi); các bệnh nhân ghép tim, gan, thận; BN có chức năng tâm thu thất trái 

giảm nặng; BN suy gan, thận trước mổ; BN nhồi máu cơ tim cấp. 

III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Chống chỉ định tuyệt đối: huyết động không ổn định trước mổ hoặc khi gây mê; ĐM 

IVA nằm quá sâu trong cơ tim; ĐM mũ đoạn trong rãnh liên nhĩ; hở hai lá thiếu máu từ 

vừa đến nặng; thương tổn ĐMV lan tỏa; rối loạn nhịp thất. 

- Chống chỉ định tương đối: tăng áp ĐM phổi; các ĐMV nằm sâu trong cơ tim; dính màng 

tim; mổ lại; giãn ĐMC hoặc bệnh ĐMC; tổn thương nặng thân chung ĐMV trái mà 

ĐMV phải tắc hoặc không bắc cầu được; dị dạng ngực... 

IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

+ Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : luôn sẵn sàng. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, máy siêu âm Doppler, shunt ĐMV 

Bộ dụng cụ cố định mạch vành, thổi CO2, bộ dụng cụ vi phẫu mạch vành 

+ Phương tiện gây mê:  

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê như mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. 

Máy tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

      + Hệ thống máy tim phổi và dây luôn phải sẵn sàng. 
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3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (vệ sinh, điều chỉnh thuốc chống 

đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung như mổ tim hở (siêu 

âm, xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý. 

V- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà 

O2. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương, áp lực ĐM phổi và nhiệt 

độ liên tục. Đặt ống để siêu âm tim qua thực quản. Chuẩn bị các thuốc để điều chỉnh 

nhịp tim, huyết áp (quan trọng). 

+ Kỹ thuật : 

 Mở ngực đường dọc giữa xương ức, tùy vào vật liệu ghép mạch mà sau mở ngực bố trí 

một phụ mổ tiến hành lấy tĩnh mạch hiển khi bác sỹ mổ chính lấy động mạch vú trong 

1 hoặc 2 bên, nếu cần thì lấy ĐM quay hoặc mở bụng lấy ĐM vị mạc nối, ưu tiên vật 

liệu ghép là ĐM. 

 Mở màng tim, kiểm tra lại các thương tổn mạch vành, đo đạc đoạn ghép. 

 Cho Heparin bằng nửa liều chạy máy tim phổi nhân tạo. 

 Thì quan trọng nhất là bộc lộ mạch vành: với ĐM IVA và các nhánh, chỉ cần khâu treo 

màng tim trái bằng 2 mũi chỉ phía trên thần kinh hoành 2cm, độn thêm gạc phía sau tim 

nếu cần; với ĐM vành phải đoạn II và nhánh tận ( IVP, RVP), mở rộng rãnh màng phổi 

màng tim phải 10cm, khâu treo một đến 2 mũi chỉ màng tim giữa TMC dưới và TM 

phổi dưới trái; với các nhánh của ĐM mũ là vùng sâu nhất, khâu treo 4 mũi chỉ màng 

tim : mũi 1 giữa 2 TMP trái, mũi 2 dưới TMP trái dưới 2cm, mũi 3 giữa TMP trái dưới 

và TMC dưới, mũi 4 giữa mũi 2 và 3. Nếu tim quá to và khi cần thiết thì phải dùng dụng 

cụ hút mỏm tim để có tư thế tốt hơn, ngoài ra có thể thay đổi tư thế bàn mổ. 

 Bộc lộ xong, đặt các thiết bị cố định lên vị trí mạch cần nối, làm tắc tạm thời ĐMV bằng 

các mũi chỉ to khâu trùm mạch, mở mạch, đặt shunt nội mạch hoặc không tùy phẫu thuật 

viên. 

 Nối miệng nối trên nhánh ĐMV tổn thương nặng nhất trước, ưu tiên các vật liệu bắc 

cầu là động mạch, hạn chế tối đa làm miệng nối trung tâm vào động mạch chủ thay bằng 

làm miệng nối chữ Y và nối kiểu liên tiếp trên cùng một đoạn mạch. Nối xong miệng 

đầu tiên thì thả cặp ĐM cho tái tưới máu ngay hoặc làm miệng nối trung tâm ngay. Khi 

làm miệng nối trung tâm thì cặp bán phần ĐMC và nối tận bên với ĐMC. 

 Trong quá trình mổ nếu tình trạng nhịp tim hoặc huyết động không ổn định có thể 

chuyển sang mổ với tuần hoàn ngoài cơ thể ngay. 

 Hoàn thành các miệng nối thì trung hòa Heparin bằng protamine sulfat 

 Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 
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VI- THEO DÕI 

 Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

 Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

 Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

 Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu. Phối hợp heparin + aspégic (150-300mg/24h) 1 – 3 ngày sau mổ. Sau đó duy trì 

bằng aspégic, có thể kết hợp với chống đông đường uống khác.  

 Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII- XỬ TRÍ TAI BIẾN 

 Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

 Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

 Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

 Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

 Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

 Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

 Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần.  

 Tắc cầu nối: cho thuốc tan huyết khối sớm. Xét mổ tim hở cấp cứu làm lại miệng nối 

nếu cần. 

 Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. Cân nhắc liều lượng và loại thuốc chống đông. 
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10.215. PHẪU THUẬT BẮC CẦU CHỦ VÀNH KẾT HỢP THAY VAN HOẶC 

TẠO HÌNH KHỐI PHỒNG THẤT TRÁI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Hẹp ĐM vành là bệnh lý mạch máu thường gặp. ĐMV bị hẹp do sự phát triển của các 

mảng xơ vữa bên trong lòng mạch. Phẫu thuật bắc cầu chủ vành là làm cầu nối từ trên 

xuống qua chỗ hẹp hoặc tắc nhằm cung cấp máu cho phần cơ tim bị thiếu máu. Vật liệu 

dùng làm cầu nối có thể là động mạch (ĐM quay, ĐM ngực trong) hoặc tĩnh mạch (TM 

hiển). Để thực hiện phẫu thuật có hai phương pháp chính là thực hiện với tuần hoàn 

ngoài cơ thể hoặc không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể. 

 Một số bệnh lý kèm theo có thể gặp như bệnh lý van tim hoặc khối phồng thất trái. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Hẹp thân chung > 50% 

 Hẹp >70% chỗ xuất phát ĐM liên thất trước và chỗ xuất phát ĐM mũ 

 Hẹp 3 thân ĐMV 

 Hẹp 2 thân ĐMV nhưng vùng cơ tim chi phối lớn, nguy cơ cao 

 Hep > 70% chỗ xuất phát ĐM liên thất trước + EF < 50% 

 Đau ngực không ổn định 

 Thiếu máu cơ tim không có ST chênh lên nhưng không đáp ứng điều trị 

 Chức năng tim tồi nhưng phần cơ tim mất chức năng phía trên chỗ hẹp còn có khả năng 

làm cầu nối 

 Tùy thuộc mức độ thương tổn kèm theo mà có chỉ định thay van hoặc tạo  hình thất trái 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định chỉ căn cứ trên tình trạng chung, ví 

dụ: bệnh nhân già yếu không chịu được cuộc mổ kéo dài, giai đoạn cuối bệnh lý gan 

thận, suy hô hấp nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

 Phẫu thuật viên chính + 1 hoặc 2 phẫu thuật viên phụ 

 Bác sĩ gây mê chính + 1 y tá phụ mê 

 Bác sĩ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể + 1 y tá phụ chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể  

 Dụng cụ viên + 1 y tá chạy ngoài phụ dụng cụ viên 

2. Phương tiện 

 Dụng cụ phẫu thuật: dao điện, máy chống rung tim, cưa điện, bộ dụng cụ mở ngực, bộ 

dụng cụ phẫu thuật tim người lớn, bộ dụng cụ phẫu thuật độngmạch vành, kính phẫu 

thuật, các ống động mạch và tĩnh mạch, kim truyền dung dịch liệt tim xuôi dòng và 

ngược dòng, các loại chỉ phẫu thuật, bông gạc vô trùng, đồ vải vô trùng (áo mổ, khăn 

trải phẫu trường, khăn trải bàn dụng cụ), thông tiểu, điện cực đo nhiệt độ hậu môn, miếng 

dán chống rung tim. 
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 Phương tiện gây mê: máy mê, ống nội khí quản, bộ dây máy thở, các thuốc gây mê, kim 

chọc động mạch, kim luồn tĩnh mạch, kim tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, máy đo bão hòa 

oxy, máy tạo nhịp tạm thời, máy siêu âm thực quản, màn hình theo dõi các thông số cơ 

bản (nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch phổi, bão hòa oxy, 

nhiệt độ), máy đo cung lượng tim, máy bơm + bóng trong ĐMC. 

 Tuần hoàn ngoài cơ thể: máy tuần hoàn ngoài cơ thể, phổi nhân tạo + bộ dây, quả lọc 

máu, máy lấy lại máu + bộ dây, thuốc + dung dịch làm liệt tim và bảo vệ cơ tim, máy 

trao đổi nhiệt. 

4. Người bệnh 

 Khám và làm các thăm dò chức năng, các xét nghiệm theo đúng quy trình phẫu thuật có 

chuẩn bị. 

 Giải thích với bệnh nhân và gia đình tình trạng bệnh, quá trình phẫu thuật, ích lợi cũng 

như các nguy cơ có thể xảy ra trước trong và sau phẫu thuật. 

5. Hồ sơ bệnh án 

 Hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. 

 Hoàn thiện các thủ tục chuyên môn: biên bản hội chẩn, đánh giá chung trước phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các thủ tục hành chính, pháp lý, chuyên môn 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra đúng tên, tuổi, giới, chẩn đoán 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Phương pháp vô cảm 

 Bệnh nhân được tiền mê tại phòng mổ. Gây mê toàn thân bằng phương pháp gây mê nội 

khí quản.  

 Đặt các đường theo dõi áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch, áp lực mao mạch mạch 

phổi, đặt các đường truyền tĩnh mạch, điện cực theo dõi nhiệt độ thực quản + nhiệt độ 

hậu môn. 

Các bước phẫu thuật 

 Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân người, gối độn dưới lưng. Một số trường 

hợp tay trái dang ngang 90° nếu lấy ĐM quay. 

 Sát trùng toàn bộ từ cổ xuống hai bàn chân và cẳng tay (nếu lấy ĐM quay) 

 Trải khăn vô trùng che kín đầu cho tới chân và hai bên thân người, chỉ để hở phẫu trường. 

 Rạch da, cưa xương ức. Phẫu tích lấy ĐM ngực trong, ĐM quay và TM hiển tùy theo 

yêu cầu của cuộc mổ. 

 Heparin toàn thân. Đặt các ống động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ 

thể. 

 Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim. 

 Thực hiện làm cầu nối chủ vành với các miệng nối trên tim và trên ĐMC. 

 Tùy thương tổn van tim nào sẽ tiến hành cắt bỏ và thay van nhân tạo hoặc tạo hình van 

tim hoặc cắt bỏ túi phồng và tạo hình thất trái. 

 Cho tim đập lại, chạy máy hỗ trợ và ngừng máy tuần hoàn ngoài cơ thể . 
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 Rút các ống động mạch, tĩnh mạch. Trung hòa Heparin. Kiểm tra chảy máu. 

 Dẫn  lưu, điện cực tạm thời. Đóng ngực. 

VI. THEO DÕI 

1. Theo dõi trong phẫu thuật 

 Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy, nhiệt độ thực quản, nhiệt độ hậu môn, lưu lượng nước tiểu. 

 Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, ACT 

2. Theo dõi sau phẫu thuật 

 Theo dõi liên tục: điện tim, nhịp tim, áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhịp 

thở, bão hòa oxy. 

 Theo dõi định kỳ: nhiệt độ, lưu lượng nước tiểu, dẫn lưu 

 Xét nghiệm định kỳ: khí máu, điện giải, hematocrite, đường huyết, chức năng gan thận 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

 Chảy máu 

 Rối loạn nhịp 

 Suy tim 

 Suy hô hấp 

 Suy gan thận 

 Tràn dịch màng phổi 

 Nhiễm trùng: xương ức, vết mổ, toàn thân 

 Chậm liền xương ức 
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10.218 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VAN HAI LÁ BỊ HẸP DO THẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân hở van HL mức độ vừa đến nhiều, 

nguyên nhân tổn thương do thấp tim. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Hở VHL nặng (độ III, IV) kèm theo triệu chứng cơ năng rõ (NYHA từ II) cần được 

phẫu thuật ngay.  

- Hở VHL nặng (độ III, IV), không có triệu chứng cơ năng cần phải theo dõi sát. Nếu 

kích thước tim trái càng ngày càng lớn, thể hiện bằng đường kính thất trái cuối tâm 

trương > 7cm (hoặc >4cm/m2 da) hay đường kính thất trái cuối tâm thu >5cm (hoặc 

>2,6m2 da), phân suất tống máu giảm (<30%) hay xuất hiện thêm rung nhĩ cần được 

phẫu thuật. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

+ Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 
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ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang 

vai, sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung 

dịch làm liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật sửa VHL 

- Mở vào nhĩ trái qua đường kinh điển, vùng bộ vén tự động VHL hoặc phụ mổ dùng 

dụng cụ vén để bộc lộ VHL. Kiểm tra huyết khối nhĩ trái 

- Đánh giá tổn thương VHL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở 

- Thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật sửa phụ thuộc cơ chế hở van: 

 Sửa chữa tổn thương đứt dây chằng lá sau bằng phương pháp cắt tứ giác 

 Sửa chữa tổn thương sa lá trước do đứt dây chằng bằng phương pháp chuyển 

vị và cố định bằng dây chằng thứ phát. 

 Sửa chữa tổn thương sa lá trước do đứt dây chằng bằng phương pháp chuyển 

vị bằng dây chằng lá van sau 

 Sửa chữa tổn thương sa lá van trước do dãn dây chằng bằng phương pháp co 

ngắn dây chằng ( chôn dây chằng vào cột cơ, trượt điểm bám của dây chằng, thu ngắn 

cột cơ…) 

 Sửa chữa tổn thương lá trước lá van trước bằng phương pháp cắt tam giác  

 Sửa chữa thương tổn sa lá van do đứt dây chằng hoặc dài dây chằng sử dụng 

dây chằng nhân tạo 

- Kết thúc quá trình sửa VHL bằng việc đặt vòng van HL giúp định hình lại hình thái và 

kích thước vòng van. Đóng lại nhĩ trái 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi, kiểm tra hoạt động của VHL và 

ngừng máy nếu huyết động tốt, mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim 

nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin 

sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 
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- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu ồ ạt hoặc ép tim cấp hoặc cả hai, mổ khẩn cấp để vá thất 

trái. 
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10.219 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VAN HAI LÁ Ở BỆNH VAN HAI LÁ  

KHÔNG DO THẤP 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân  hở van HL mức độ vừa đến nhiều, 

nguyên nhân tổn thương không do thấp tim. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Hở VHL nặng (độ III, IV) kèm theo triệu chứng cơ năng rõ ( NYHA từ II) cần được 

phẫu thuật ngay. Hở VHL nặng (độ III, IV), không có triệu chứng cơ năng cần phải theo 

dõi sát. Nếu kích thước tim trái càng ngày càng lớn, thể hiện bằng đường kính thất trái 

cuối tâm trương > 7cm (hoặc >4cm/m2 da) hay đường kính thất trái cuối tâm thu >5cm 

(hoặc >2,6m2 da), phân suất tống máu giảm (<30%) hay xuất hiện thêm rung nhĩ cần 

được phẫu thuật. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp 

nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt 

thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung ương. 
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Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, sát trùng 

bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) và 

2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm 

liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật sửa VHL 

- Mở vào nhĩ trái qua đường kinh điển, vùng bộ vén tự động VHL hoặc phụ mổ dùng dụng 

cụ vén để bộc lộ VHL. Kiểm tra huyết khối nhĩ trái 

- Đánh giá tổn thương VHL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở 

- Thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật sửa phụ thuộc cơ chế hở van: 

 Sửa chữa tổn thương đứt dây chằng lá sau bằng phương pháp cắt tứ giác 

 Sửa chữa tổn thương sa lá trước do đứt dây chằng bằng phương pháp chuyển vị và cố 

định bằng dây chằng thứ phát. 

 Sửa chữa tổn thương sa lá trước do đứt dây chằng bằng phương pháp chuyển vị bằng 

dây chằng lá van sau 

 Sửa chữa tổn thương sa lá van trước do dãn dây chằng bằng phương pháp co ngắn dây 

chằng ( chôn dây chằng vào cột cơ, trượt điểm bám của dây chằng, thu ngắn cột cơ…) 

 Sửa chữa tổn thương lá trước lá van trước bằng phương pháp cắt tam giác  

 Sửa chữa thương tổn sa lá van do đứt dây chằng hoặc dài dây chằng sử dụng dây chằng 

nhân tạo 

- Kết thúc quá trình sửa VHL bằng việc đặt vòng van HL giúp định hình lại hình thái và 

kích thước vòng van. Đóng lại nhĩ trái 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi, kiểm tra hoạt động của VHL và 

ngừng máy nếu huyết động tốt, mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim 

nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin 

sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 
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- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu ồ ạt hoặc ép tim cấp hoặc cả hai, mổ khẩn cấp để vá thất 

trái. 
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10.220 PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ 

I.ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật thay van hai lá (VHL) được tiến hành trên những bệnh nhân có tổn thương 

van hai lá mức độ vừa đến nhiều có chỉ định thay van. 

- Nguyên nhân gây tổn thương van có thể do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thoái hóa, 

bệnh tự miễn, chấn thương… 

II.CHỈ ĐỊNH 

- (Chỉ định thay VHL ở những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật mà tổn thương van quá 

nặng không còn khả năng sửa chữa) 

- Hở van hai lá cấp tính, suy tim trái cấp tính và trầm trọng. 

- Hở van hai lá nhiều (độ III, IV trên siêu âm) kèm theo triệu chứng cơ năng rõ ( NYHA 

II trở lên).  

- Hẹp VHL có triệu chứng NYHA III, IV mà chống chỉ định nong van bằng bóng. Hẹp 

van hai lá có triệu chứng tương đương NYHA I, II + PAPS ≥ 50 mmHg.  

- Hẹp VHL có tiền sử thuyên tắc do huyết khối dù đã điều trị kháng đông, hoặc kèm rung 

nhĩ. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân quá già yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện:  

- Kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 hoặc 2 phụ mổ, 1 y tá dụng cụ và 1 y tá 

chạy ngoài. 

- Kíp gây mê có 1 đến 2 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

- Kíp chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể ( CEC ): 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp động mạch 

chủ (ĐMC), dụng cụ chống rung trực tiếp.  

     Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ   thống dây, quả 

lọc ). Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. 

- Hệ thống các ống (canule) để đặt vào động mạch (TM) và các tĩnh mạch chủ (TMC). 

     Phương tiện gây mê 

-   Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter động mạch, catheter tĩnh mạch trung ương. Thuốc dùng trong 

gây mê, máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh: chuẩn bị người bệnh và hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  
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V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt đầu dò siêu 

âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng 

trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg, khâu bourse vào ĐMC lên và 2 TMC. Đặt các 

ống vào động mạch chủ và 2 TMC. Đặt kim vào gốc động mạch chủ và chuẩn bị hệ 

thống bơm dung dịch liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim. Trường hợp van ĐMC không hở hoặc hở nhẹ có thể 

bơm dung dịch liệt tim qua kim gốc ĐMC. Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân 

tử hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm lại 

mỗi 15 phút. 

 Phẫu thuật thay van hai lá: 

- Mở nhĩ trái qua đường rãnh liên nhĩ (rãnh Waterson), bộc lộ VHL bằng bộ vén tự động 

(Carpentier) hoặc người phụ giữ dụng cụ vén.  

- Kiểm tra và lấy bỏ máu cục trong nhĩ trái nếu có. 

- Xác định tổn thương VHL: đánh giá mô van, bộ máy dưới van và cơ chế tổn thương 

van. 

 Cắt bỏ VHL tổn thương, để lại mô và dây chằng lá van sau. 

 Dùng bộ đo van đo kích thước vòng van để chọn số van nhân tạo phù hợp. Có thể 

sử dụng van hai lá cơ học hoặc van sinh học tùy chỉ định. 

 Khâu cố định VHL nhân tạo bằng chỉ đơn mũi rời, mũi chữ U rời hoặc khâu vắt. 

Thường sử dụng chỉ dệt không tiêu 2-0. Trong trường hợp vòng van vôi hóa nhiều 

hoặc mủn nát có thể dùng chỉ đệm pledget, chỉ prolene 3-0 hoặc 4-0. Trong trường 

hợp khâu vắt dùng chỉ prolene 2-0. 

 Kiểm tra van nhân tạo được đặt đúng vị trí, cánh van đóng mở tốt. 

 Đóng lại nhĩ trái sử dụng chỉ prolene 3-0 hoặc 4-0 khâu vắt.   

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu có rung thất thì khử rung bằng dụng cụ 

chống rung trực tiếp. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt.  

- Rút các ống khỏi TMC và ĐMC. Trung hoà heparin. 

- Kiểm tra các đường khâu. Cầm máu.Đặt các điện cực và ống dẫn lưu. Đóng màng tim. 

Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 
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VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện 

giải, lượng nước tiếu... 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparine) ngay sau mổ hoặc vài giờ đầu sau mổ nếu không có 

chảy máu. Sau 48h thay thế và duy trì bằng thuốc kháng vitamin K đường uống (wafarin, 

acenocoumarol). 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc máy hỗ trợ tim phổi (ECMO-Extracorporeal Membrane 

Oxygenation)  khi có chỉ định. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu nhiều, ép tim cấp, cần mổ cấp cứu vá lại thất trái. 

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh 

đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 

- Hở cạnh van, huyết khối gây kẹt VHL nhân tạo, nhiễm trùng VHL  nhân tạo: Mổ lại 

khâu lại van, lấy huyết khối hoặc thay lại van. 
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10.221 PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Bệnh van động mạch chủ là một bệnh tim khá phổ biến trên thế giới. Tổn thương van 

động mạch chủ có thể gặp là hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ và hẹp hở 

phối hợp, nguyên nhân gây tổn thương van ĐMC có nhiều loại như thấp tim, Osler, bẩm 

sinh, thoái hóa …   . 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định thay van ĐMC cho bệnh nhân HoC nặng đơn thuần: Phẫu thuật là điều trị tất 

yếu cho bệnh nhân HoC nặng cho dù nguyên nhân gì, nhất là khi đã có suy tim. 

- Chỉ định thay van ĐMC cho bệnh nhâ hẹp van ĐMC:  

+ Bệnh nhân hẹp khít van ĐMC có triệu chứng cơ năng 

+ Bệnh nhân hẹp van ĐMC vừ-khít kèm phẫu thuật cầu chủ- vành hay kèm phẫu 

thuật van tim khác 

+ Bệnh nhân hẹp van ĐMC khít có rối loạn tâm thu thất trái 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ và2 dụng cụ viên. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp ĐMC, dao 

điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh 
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- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ. Nếu không ngừng tim được thì mở nhĩ phải, truyền dung dịch liệt tim ngược 

dòng qua xoang vành hoặc mở động mạch chủ, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua 

lỗ vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ đánh giá van ĐMC có thể bảo tồn hay phải cắt bỏ van 

ĐMC hỏng, thay bằng van ĐMC nhân tạo. 

- Đóng lại các buồng tim. Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Ngừng máy. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiểu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 
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VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: Sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Rối loạn dẫn truyền sau mổ-> xử dụng điện cực tạm thời, theo dõi nếu không hồi phục-

> đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

- Hở cạnh van động mạch chủ nhân tạo vừa- nhiều : phẫu thuật lại. 
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10.222 PHẪU THUẬT THAY VAN ĐMC VÀ ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Động mạch chủ lên thường  giãn lớn làm hở van động mạch chủ hoặc bóc tách động 

mạch chủ làm sa van động mạch chủ, có thể hở van động mạch chủ đơn thuần kèm giãn 

lớn động mạch chủ lên( ĐMC lên giãn lớn do hoại tử dạng nang lớp trung mạc. Hở van 

động mạch chủ do vòng van giãn rộng, van đóng không sát. Bệnh cảnh hở van động 

mạch chủ mạn tính)  hoặc hở van động mạch chủ cấp kèm bóc tách động mạch chủ lên.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định phẫu thuật thay van động mạch chủ và động mạch chủ lên đối với hai trường 

hợp kể trên là tuyệt đối, đối với trường hợp hở van ĐMC cấp kèm bóc tách động mạch 

chủ lên phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện  

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ và2 dụng cụ viên. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp ĐMC, dao 

điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên, đối với trường hợp lóc tách động mạch chủ bệnh 

nhân tiến hành mổ cấp cứu, hạ chế thụt tháo, hạ huyết áp cho bệnh nhân. Giải thích gia 

đình theo qui định. Khám loại trừ các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. 

Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 
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4. Hồ sơ bệnh án 

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Tiến hành đặt cannula động mạch đùi hoặc cannula động mạch dưới đòn phải 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức.  

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ. Nếu không ngừng tim được thì mở nhĩ phải, truyền dung dịch liệt tim ngược 

dòng qua xoang vành hoặc mở động mạch chủ, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua 

lỗ vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ đánh giá van ĐMC có thể bảo tồn hay phải cắt bỏ van 

ĐMC hỏng, thay bằng van ĐMC nhân tạo, đánh giá lỗ vào đoạn lóc tách, chiều dài đoạn 

bóc tách. Tiến hành thay van động mạch chủ và đoạn động mạch chủ lên, có tiến hành 

cắm lại hai lỗ vành vào đoạn động mạch chủ nhân tạo hay không tùy thuộc thương tổn. 

- Đóng lại các buồng tim. Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Ngừng máy. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiểu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 
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VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: Sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Nhồi máu não, thiếu máu não-> các thuốc bổ náo, thở máy hỗ trợ 

- Rối loạn dẫn truyền sau mổ-> xử dụng điện cực tạm thời, theo dõi nếu không hồi phục-

> đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

- Hở cạnh van động mạch chủ nhân tạo vừa- nhiều : phẫu thuật lại. 
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10.223 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh van động mạch chủ (ĐMC) hay gặp là hở van ĐMC (do thấp, bệnh Marfan, bẩm 

sinh kèm thông liên thất); hẹp van ĐMC ( do thoái hóa vôi, van bẩm sinh dính mép, hai 

mảnh); hẹp hở van ĐMC. 

- Van ĐMC là van tổ chim, cấu trúc gồm ba mảnh, đóng kín do ba mảnh áp lại với nhau 

và mở được hoàn toàn khi các lá van còn mềm mại. Phẫu thuật tạo hình van ĐMC còn 

rất giới hạn, chỉ áp dụng với một số trường hợp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hở van ĐMC nặng, cấp tính. 

- Bệnh ĐMC: khi đường kính gốc ĐMC ≥ 50mm dù hở van ở bất kỳ cấp độ nào. 

- Hở van ĐMC mạn kèm: 

+ Triệu chứng suy tim sung huyết ( NYHA ≥ 2) hoặc có đau ngực 

+ Phân suất tống máu EF ≤ 50% 

+ Đường kính thất trái cuối tâm thu LVDs ≥ 55mm 

+ Đường kính thất trái cuối tâm trương LVDd ≥ 75mm 

+ Phân suất tống máu giảm khi gắng sức 

- Hẹp van ĐMC vừa – nhiều có triệu chứng cơ năng hoặc giảm chức năng tâm thu thất 

trái ( EF<50%). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân quá già yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 hoặc 2 phụ mổ, 1 y tá dụng cụ và 1 y tá 

chạy ngoài. 

- Kíp gây mê có 1 đến 2 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

- Kíp chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể ( CEC ): 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp động mạch 

chủ (ĐMC), dụng cụ chống rung trực tiếp.  

     Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ   thống dây, quả 

lọc ). Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. 

- Hệ thống các ống (canule) để đặt vào động mạch (TM) và các tĩnh mạch chủ (TMC). 
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Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter động mạch, catheter tĩnh mạch trung ương. Thuốc dùng trong 

gây mê, máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh: chuẩn bị người bệnh và hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt đầu dò siêu 

âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng 

trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg, khâu bourse vào ĐMC lên và 2 TMC. Đặt các 

ống vào động mạch chủ và 2 TMC. Đặt kim vào gốc động mạch chủ và chuẩn bị hệ 

thống bơm dung dịch liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim. Trường hợp hẹp van ĐMC đơn thuần hoặc kèm hở 

van ĐMC nhẹ có thể bơm dung dịch liệt tim qua kim gốc ĐMC. Trường hợp van ĐMC 

hở nhiều thì tiến hành mở ngang gốc ĐMC, bơm dung dịch liệt tim trực tiếp vào 2 lỗ 

ĐM vành hoặc mở nhĩ phải, bơm dung dịch liệt tim ngược dòng qua xoang TM vành.Có 

thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân tử hoặc dung dịch máu ấm. Dùng dung dịch liệt 

tim máu ấm cần bơm lại mỗi 15 phút. 

- Phẫu thuật tạo hình van ĐMC: Mở ngang gốc ĐMC, bộc lộ van ĐMC bằng dụng cụ 

vén. Các phương pháp tạo hình van ĐMC: 

 Mở rộng lá van bằng mảnh màng tim, áp dụng khi hở van ĐMC do thấp, các lá 

van dày vị bị co rút gây thiếu mô van. 

 Phương pháp tạo hình: có thể dùng hai kỹ thuật: Cắt mảnh tam giác trên một lá 

van; khâu nâng mép van. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu có rung thất thì khử rung bằng dụng cụ 

chống rung trực tiếp. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt. Siêu 

âm thực quản kiểm tra, nếu còn hở  từ vừa trở nên, chạy máy lại thay van ĐMC 

- Rút các ống khỏi TMC và ĐMC. Trung hoà heparin. 

- Kiểm tra các đường khâu. Cầm máu.Đặt các điện cực và ống dẫn lưu. Đóng màng tim. 

Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 
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VI.  THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện 

giải, lượng nước tiếu... 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparine) ngay sau mổ hoặc vài giờ đầu sau mổ nếu không có 

chảy máu.  

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc máy hỗ trợ tim phổi (ECMO-Extracorporeal Membrane 

Oxygenation)  khi có chỉ định. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt 

dẫn lưu, đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm 

kháng sinh đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 
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10.224 PHẪU THUẬT THAY HOẶC TẠO HÌNH VAN HAI LÁ KẾT HỢP THAY 

HOẶC TẠO HÌNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật thay hoặc tạo hình van ĐMC và VHL được tiến hành trên những bệnh nhân 

có tổn thương van ĐMC và VHL  mức độ vừa đến nhiều có chỉ định thay hoặc sửa van. 

- Nguyên nhân gây tổn thương van có thể do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thoái hóa, 

bệnh tự miễn, chấn thương… 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Với VHL:Hẹp và hở van hai lá vừa -nhiều (độ II III, IV trên siêu âm) kèm theo triệu 

chứng cơ năng rõ ( NYHA II trở lên). Trường hợp hở van hai lá nhiều không có triệu 

chứng cơ năng cần phải theo dõi sát. Nếu kích thước tim trái tăng dần hay xuất hiện 

thêm rung nhĩ cũng cần phải phẫu thuật. Cần đánh giá chính xác mức độ tổn thương van 

khi phẫu thuật để lựa chọn phương pháp sửa hoặc thay van, nếu van tổn thương nặng 

không nên cố sửa van. 

- Với van ĐMC:  

+ Hở van ĐMC vừa - nhiều(hở độ 2 trở lên trên siêu âm) có triệu chứng cơ năng 

(NYHA từ 2 trở lên hoặc đau thắt ngực) hoặc không có triệu chứng cơ năng nhưng 

EF < 50%,hở van ĐMC vừa - nhiều không có triệu chứng cơ năng cóEF > 50% 

nhưng dãn thất trái nặng ( LVDD>70mm hoặc LVDS>50mm),hở van ĐMC trên 

bệnh nhân có đường kính ĐMC >50mm, hở van ĐMC trên bệnh nhâncó hội chứng 

Marfan có đường kính ĐMC > 45mm. 

+ Hẹp van ĐMC vừa – nhiều có triệu chứng cơ năng hoặc giảm chức năng tâm thu 

thất trái ( EF<50%). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu thuật. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,… 

+ Máy CEC 

- Máy CEC và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); Máy trao đổi 

nhiệt. Dung dịch liệt tim.Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận 

mạch ...) 
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- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào ĐM và các TM chủ, hệ thống các đường hút máu 

ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động của mẹ và 

tim thai của con, bộ đặt nội khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. 

Thuốc dùng trong gây mê (an thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò 

thực quản.Máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn 

thiện bilan trước mổ (Siêu âm tim, chụp mạch vành, điện tim, công thức máu, sinh hóa 

máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim, 

tim thai. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt đầu 

dò siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng 

trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg, khâu bourse vào ĐMC lên và 2 TM chủ. Đặt các 

ống vào động mạch chủ và 2 TM chủ. Đặt kim vào gốc động mạch chủ và chuẩn bị hệ 

thống bơm dung dịch liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim. Trường hợp van ĐMC không hở hoặc hở nhẹ có thể 

bơm dung dịch liệt tim qua kim gốc ĐMC. Trường hợp van ĐMC hở nhiều thì tiến hành 

mở ngang gốc ĐMC, bơm dung dịch liệt tim trực tiếp vào 2 lỗ ĐM vành hoặc mở nhĩ 

phải, bơm dung dịch liệt tim ngược dòng qua xoang TM vành.Có thể sử dụng dung dịch 

liệt tim cao phân tử hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu 

ấm cần bơm lại mỗi 15 phút. 

+ Mở ngang gốc ĐMC, bộc lộ van ĐMC bằng dụng cụ vén. 

 + Đánh giá mức độ tổn thương của van ĐMC, nếu tổn thương nhẹ, có thể tạo hình 

và bảo tồn van. Nếu van ĐMC tổn thương nặng, không còn khả năng bảo tồn, tiến hành cắt 

bỏ van ĐMC tổn thương, để lại một phần lá van và mép van. Kiểm tra gốc ĐMC, lấy bỏ 

các tổ chức vôi hóa ở vòng van và đường ra thất trái nếu có. 

 + Dùng bộ đo van đo kích thước vòng van để chọn số van nhân tạo phù hợp. Có thể 

sử dụng van ĐMC cơ học hoặc van ĐMC sinh học tùy vào tình trạng bệnh nhân (tuổi, nguy 

cơ khi dùng thuốc chống đông, dự kiến có thai...) 
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+ Mở nhĩ trái qua đường rãnh liên nhĩ (rãnh Waterson), bộc lộ VHL bằng bộ vén tự 

động (Bộ vén Carpentier) hoặc người phụ giữ dụng cụ vén.  

+ Kiểm tra và lấy bỏ máu cục trong nhĩ trái nếu có. 

+ Xác định tổn thương VHL: đánh giá mô van, bộ máy dưới van và cơ chế hẹp hở 

van.(Thường sử dụng bảng phân loại cơ chế hở VHL của Carpentier). Nếu tổn thương VHL 

nhẹ-vừa, có thể sửa, tạo hình để bảo tồn. Nếu tổn thương van nặng không còn khả năng bảo 

tồn thì tiến hành:  

 Cắt bỏ VHL tổn thương, để lại dây chằng lá sau. 

 Dùng bộ đo van đo kích thước vòng van để chọn số van nhân tạo phù hợp. Có thể 

sử dụng van hai lá cơ học hoặc van sinh học tùy vào tình trạng bệnh nhân (tuổi, nguy 

cơ khi dùng thuốc chống đông,...). 

 Khâu cố định VHL nhân tạo bằng chỉ đơn mũi rời, mũi chữ U rời hoặc khâu vắt. 

Thường sử dụng chỉ dệt không tiêu 2-0. Trong trường hợp vòng van vôi hóa nhiều 

hoặc mủn nát có thể dùng chỉ đệm pledget, chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0. Trong trường 

hợp khâu vắt dùng chỉ Prolene 2-0. 

 Kiểm tra van nhân tạo được đặt đúng vị trí, cánh van đóng mở tốt. 

 Đóng lại nhĩ trái sử dụng chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0 khâu vắt.    

- Tiếp theo thực hiện thì phẫu thuật thay van ĐMC nhân tạo. 

 + Đặt van ĐMC nhân tạo vào gốc ĐMC. Khâu cố định bằng chỉ đơn mũi rời, mũi 

chữ U rời hoặc khâu vắt. Thường sử dụng chỉ dệt không tiêu 2-0. Trong trường hợp vòng 

van vôi hóa nhiều hoặc mủn nát có thể dùng chỉ đệm pledget, chỉ Prolene 3-0 hoặc 4-0. 

Trong trường hợp khâu vắt dùng chỉ Prolene 2-0. 

 + Kiểm tra van nhân tạo được đặt đúng vị trí, cánh van đóng mở tốt. 

- Đóng lại ĐMC sử dụng chỉ Prolene 5-0 khâu vắt.  

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu có rung thất thì khử rung bằng dụng cụ 

chống rung trực tiếp. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt. Siêu 

âm đầu dò thực quản đánh giá lại mức độ hở van. 

- Rút các ống khỏi TM chủ và ĐM chủ. Trung hoà heparin. 

- Kiểm tra các đường khâu. Cầm máu.Đặt các điện cực vàống dẫn lưu. Đóng màng tim. 

Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện 

giải, lượng nước tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Siêu âm thai đánh giá sau mổ. 



  

` 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau mổ hoặc vài giờ đầu sau mổ nếu không có 

chảy máu. Sau 48h thay thế và duy trì bằng thuốc kháng vitamin K đường uống (wafarin, 

acenocoumarol). 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu nhiều, ép tim cấp, cần mổ cấp cứu vá lại thất trái. 

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh 

đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 

- Hở hai lá sau mổ do bung vòng van nhân tạo, đứt chỉ, thoái hóa hoặc nhiễm trùng mô 

van : mổ lại sửa lại van hoặc thay VHL nhân tạo. 

- Hở cạnh van, huyết khối gây kẹt van ĐMC nhân tạo, nhiễm trùng van ĐMC nhân tạo: 

Mổ lại khâu lại van, lấy huyết khối hoặc thay lại van. 
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10.225. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HOẶC THAY VAN BA LÁ ĐƠN THUẦN 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Van ba lá (VBL) của người bệnh được sửa chữa bảo tồn hoặc cắt bỏ và thay thế bằng 

một van nhân tạo. 

- Dành cho các người bệnh hở VBL mức độ nặng, chủ yếu do thấp tim, ngoài ra còn do 

Osler, thoái hóa van, bệnh tim bẩm sinh, u tim, chấn thương… 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh VBL: Hở VBL nặng do thấp, Osler, u tim, bệnh Ebstein … 

- Có biểu hiện cơ năng như: khó thở, mệt khi gắng sức với mức độ suy tim vừa và nặng 

ở NYHA >=2, gan to, tĩnh mạch cổ nổi. 

- Siêu âm tim thấy hở VBL mức độ nhiều, tim phải giãn, áp lực động mạch phổi tăng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối do trong điều trị bệnh van tim hiện nay, có hai đặc điểm nổi 

bật ảnh hưởng nhiều đến kết quả phẫu thuật: 

+ Người bệnh thường được điều trị ở giai đoạn rất muộn, khi đã suy tim nặng và 

có nhiều biến loạn toàn thân. 

+ Trang thiết bị hạn chế của các cơ sở ngoại khoa, chi phí phẫu thuật rất lớn so với 

khả năng kinh tế cửa nhiều người bệnh. 

- Do vậy, dù tổn thương van như thế nào, đều nên thận trọng khi chỉ định phẫu thuật khi 

có các thông số về lâm sàng và cận lâm sàng như sau: 

+ Suy tim nặng, không đáp ứng hoặc đáp ứng rất chậm với điều trị nội khoa tích 

cực, hoặc suy tim kéo dài, thể trạng suy kiệt, suy chức năng gan, chức năng thận. 

+ Chức năng thất trái giảm nặng: trên siêu âm thấy phân suất tống máu (FE) dưới 

40%, phân suất co thắt (%D) dưới 25%. 

+ Thất trái dãn quá to trên 80 mm 

+ Có các chống chỉ định phẫu thuật khác như: đang có ổ nhiễm trùng ở các cơ quan 

khác, bệnh mạn tính nặng, bệnh máu .. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 
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Phương tiện chạy máy tim – phổi 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện 

tim. Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM 

trung ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối 

ngang vai, sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung 

dịch làm liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật sửa VBL 

- Mở vào nhĩ phải, dùng dụng cụ vén thành nhĩ phải để bộc lộ VBL. Kiểm tra huyết khối 

nhĩ phải (hiếm gặp). 

- Đánh giá tổn thương VBL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở 

- Thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật sửa phụ thuộc cơ chế hở van: 

 Có dùng phương pháp DEVEGA, Bandelete để thu hẹp vòng van khi hở cơ năng, 

có thể dùng chỉ đệm pledget; dùng miếng vật liệu nhân tạo hoặc dùng vòng van. 

 Trường hợp thiếu mô van có thể mở rộng bằng màng tim. 

 Sửa chữa tổn thương sa lá van  do đứt dây chằng bằng dây chằng nhân tạo. 

- Kết thúc quá trình sửa VBL bằng việc đặt vòng van BL giúp định hình lại hình thái và 

kích thước vòng van. Đóng lại nhĩ phải. 

* Trường hợp tổn thương van quá nặng thì phải thay van: 

+ Loại van: thường dùng van sinh học 

+ Đệm toàn bộ chỉ bằng Pledgiet 
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+ Khâu mũi chữ U 

+ Thông thường không phải cắt bỏ mô van. Nếu dư mô van nhiều thì cắt bỏ một 

phần. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi,  ngừng máy nếu huyết động tốt, 

mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin 

sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

 

 

 



  

` 

10.226 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HOẶC THAY VAN BA LÁ KẾT HỢP 

 CAN THIỆP KHÁC TRÊN TIM (THAY, TẠO HÌNH… CÁC VAN TIM KHÁC) 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân hở van BL mức độ vừa đến nhiều, 

nguyên nhân tổn thương do thấp tim, vôi hóa, osler... 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Hở VBL nặng (độ III, IV) kèm theo triệu chứng cơ năng rõ ( NYHA từ II) cần được 

phẫu thuật ngay.  

- Hở VHL nặng (độ III, IV), không có triệu chứng cơ năng cần phải theo dõi sát. Nếu 

trong bệnh cảnh kết hợp hở van ba lá với các tổn thương van tim khác phải can thiệp 

thay hoặc sửa van thì việc sửa van ba lá là thường qui.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp 

nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- + Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- + Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 
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ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang 

vai, sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung 

dịch làm liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật sửa VBL 

- Mở vào nhĩ phải, dùng dụng cụ vén thành nhĩ phải để bộc lộ VBL. Kiểm tra huyết  khối 

nhĩ phải (hiếm gặp). 

- Đánh giá tổn thương VBL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở 

- Thực hiện một hoặc nhiều kỹ thuật sửa phụ thuộc cơ chế hở van: 

 Thông thường dùng phương pháp DEVEGA để thu hẹp vòng van khi hở cơ năng: 

có thể dùng chỉ đệm plegiet; dùng miếng vật liệu nhân tạo hoặc dùng vòng van. 

 Trường hợp thiếu mô van có thể mở rộng bằng màng tim. 

 Sửa chữa tổn thương sa lá van  do đứt dây chằng bằng dây chằng nhân tạo. 

- Kết thúc quá trình sửa VBL bằng việc đặt vòng van BL giúp định hình lại hình thái và 

kích thước vòng van. Đóng lại nhĩ phải. 

* Trường hợp tổn thương van quá nặng thì phải thay van: 

- Loại van: thường dùng van sinh học 

- Đệm toàn bộ chỉ bằng Pledgiet 

- Khâu mũi chữ U 

- Thông thường không phải cắt bỏ mô van. Nếu dư mô van nhiều thì cắt bỏ một phần. 

* Trường hợp có các tổn thương van khác cần phải sửa hoặc thay thì thứ tự ưu tiên 

như sau: 

- Sửa hoặc thay van hai lá 

- Sửa hoặc thay van ĐMC 

- Sửa hoặc thay van ba lá. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi,  ngừng máy nếu huyết động tốt, 

mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin 

sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 
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- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn 

có thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. 

Kháng sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu ồ ạt hoặc ép tim cấp hoặc cả hai, mổ khẩn cấp để vá thất 

trái. 
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10.227 PHẪU THUẬT THAY LẠI MỘT VAN TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Hai loại van dùng để thay thế là van nhân tạo cơ học và van nhân tạo nhân tạo sinh học. 

Van nhân tạo sinh học tuổi thọ ngắn, thoái hóa theo thời gian -> mổ lại nhiều lần để 

thay lại van bị thoái hóa. Van nhân tạo cơ học tuổi thọ cao hơn, được dùng phổ biến 

hơn. Dù van nhân tạo cơ học đã được cải tiến nhiều, huyết khối bám van nhân tạo sau 

mổ vẫn gặp trên lâm sàng. Sau mổ dù van cơ học hoặc van sinh học đều có thể hở cạnh 

van nhiều => bung van do Osler.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đối với van sinh học nhân tạo thoái hóa nhiều, hẹp, hở van sinh học nhiều-> Phẫu thuật 

thay lại van sinh học đã bị thoái hóa. 

- Đối với các trường hợp hở cạnh van nhiều do Osler sau mổ-> Phẫu thuật thay lại van  

- Đối với trường hợp kẹt van nhân tạo do huyết khối: Trường hợp kẹt van nhân tạo nặng, 

rối loạn huyết động nhiều-> phẫu thuật thay lại van bị kẹt. Trong trường hợp bán kẹt 

van hai lá, điều trị bằng tiêu sợi huyết thất bại-> thay lại van bị kẹt.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ và2 dụng cụ viên. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp ĐMC, dao 

điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 
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3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

- Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ. Nếu không ngừng tim được thì mở nhĩ phải, truyền dung dịch liệt tim ngược 

dòng qua xoang vành hoặc mở động mạch chủ, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua 

lỗ vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ đánh giá van ĐMC có thể bảo tồn( lấy huyết khối) hay 

phải cắt bỏ van ĐMC hỏng, thay bằng van ĐMC nhân tạo. 

- Qua đương mở vách liên nhĩ, đánh giá van hai lá có khả năng bảo tồn bằng cách lấy 

huyết khối tại các khớp van, tái tạo lại hoạt động van hai lá cơ học hay phải tiến hành 

cắt bỏ van hai lá bị hỏng, thay lại bằng van nhân tạo khác 

- Đóng lại các buồng tim. Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Ngừng máy. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiểu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 
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- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: Sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Vỡ thất-> phẫu thuật cấp cứu thay lại van hai lá và vá lại thất. 

- Rối loạn dẫn truyền sau mổ-> xử dụng điện cực tạm thời, theo dõi nếu không hồi phục-

> đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

- Hở cạnh van động mạch nhân tạo vừa- nhiều : phẫu thuật lại. 
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10.228 PHẪU THUẬT THAY LẠI HAI VAN TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Hai loại van dùng để thay thế là van nhân tạo cơ học và van nhân tạo nhân tạo sinh học. 

Van nhân tạo sinh học tuổi thọ ngắn, thoái hóa theo thời gian -> mổ lại nhiều lần để 

thay lại van bị thoái hóa. Van nhân tạo cơ học tuổi thọ cao hơn, được dùng phổ biến 

hơn. Dù van nhân tạo cơ học đã được cải tiến nhiều, huyết khối bám van nhân tạo sau 

mổ vẫn gặp trên lâm sàng. Sau mổ dù van cơ học hoặc van sinh học đều có thể hở cạnh 

van nhiều => bung van do Osler.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đối với van sinh học nhân tạo thoái hóa nhiều, hẹp, hở van sinh học nhiều-> Phẫu thuật 

thay lại van sinh học đã bị thoái hóa. 

- Đối với các trường hợp hở cạnh van nhiều do Osler sau mổ-> Phẫu thuật thay lại van  

- Đối với trường hợp kẹt van nhân tạo do huyết khối: Trường hợp kẹt van nhân tạo nặng, 

rối loạn huyết động nhiều-> phẫu thuật thay lại van bị kẹt. Trong trường hợp bán kẹt 

van hai lá, điều trị bằng tiêu sợi huyết thất bại-> thay lại van bị kẹt.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ và2 dụng cụ viên. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp ĐMC, dao 

điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc,…  

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 

Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 
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3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter ĐM chi trên và chi dưới, catheter TM trung ương. 

Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm 

xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Heparin toàn thân. Đặt các cannula động mạch và tĩnh mạch. Chạy máy tuần hoàn ngoài 

cơ thể. Cặp động mạch chủ. Ngừng tim bằng dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động 

mạch chủ. Nếu không ngừng tim được thì mở nhĩ phải, truyền dung dịch liệt tim ngược 

dòng qua xoang vành hoặc mở động mạch chủ, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua 

lỗ vành. 

- Qua đường mở động mạch chủ, đường vào nhĩ trái, đánh giá lại hai van có thể bảo tồn 

bằng cách lấy huyết khối, tái tạo lại hoạt động hai van cơ học hay phải tiến hành cắt bỏ 

hai van nhân tạo, thay lại bằng hai van nhân tạo mới  

- Đóng lại các buồng tim. Đuổi khí. Thả cặp động mạch chủ cho tim đập lại. 

- Ngừng máy. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiểu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 
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- Siêu âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: Sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, ECMO hỗ trợ 

nếu cần thiết. 

- Vỡ thất-> phẫu thuật cấp cứu thay lại van hai lá và vá lại thất. 

- Rối loạn dẫn truyền sau mổ-> xử dụng điện cực tạm thời, theo dõi nếu không hồi phục-

> đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Viêm phổi : cấy đờm, điều trị kháng sinh. 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

- Hở cạnh van động mạch nhân tạo vừa- nhiều : phẫu thuật lại. 
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10.229 PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN VÀ  

QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG (ĐỊNH NGHĨA) 

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Tùy vào thương tổn lóc tách và vị trí của lỗ vào mà có nhiều phương pháp phẫu thuật 

khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp: thay đoạn ĐMC lên đơn thuần hoặc kèm theo thay 

van ĐMC, kèm theo cắm lại 2 ĐM vành, kèm theo thay nửa quai hoặc toàn bộ quai 

ĐMC. 

- Trong khuôn khổ bài này, trình bày kỹ thuật phức tạp nhất là phẫu thuật Bental và thay 

toàn bộ quai ĐMC, sử dụng ống van nhân tạo và các đoạn mạch thẳng riêng rẽ để thay 

toàn bộ quai ĐMC 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Lóc ĐMC type A cấp, bán cấp hoặc mạn tính. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 

chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

- Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

- Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh 

thuốc chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích 

bệnh nhân và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 
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4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên 

tục. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 

bên đến đường nách sau, toàn bộ 2 gốc đùi. 

+ Kỹ thuật : 

- Trường hợp tiên lượng đặt ống ĐM qua đường ĐM đùi, bộc lộ ĐM đùi chung phải để 

đặt ống động mạch. Trường hợp đặt ống động mạch qua đường ĐM nách, phẫu tích ĐM 

nách, nối tận bên 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6 hoặc 8mm vào vị trí ĐM 

nách, thường là bên phải. 

- Tùy quan niệm bảo vệ não trong khi thay quai, có thể phẫu tích và đặt trước 1 hoặc 2 

đường ĐM vào ĐM cảnh chung. 

- Mở ngực dọc giữa xương ức, đường mổ kéo dài lệch trái lên cổ. 

- Mở, khâu treo màng tim 

- Phẫu tích rộng rãi để di động ĐMC lên, quai và các ĐM xuất phát từ quai, di động đoạn 

đầu của ĐM chủ xuống. 

- Cho heparin, làm túi  đường tĩnh mạch (nhĩ phải hoặc 2 TM chủ). Đặt kim gốc động 

mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, đặt dẫn lưu tim trái. Những lần bảo 

vệ cơ tim sau thường làm trực tiếp qua 2 lỗ vành hoặc ngược dòng qua xoang TM vành. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

- Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

- Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC, đánh giá thương tổn 

- Cắt ĐMC lên phía dưới đến sát chỗ nối xoang ống, cắt van ĐMC, phẫu tích để di động 

và cắt 2 lỗ ĐM vành. 

- Trường hợp dùng 3 đường ĐM (ĐM đùi, 2 ĐM cảnh), có thể làm phẫu thuật trong điều 

kiện nhiệt độ thường. 

- Trường hợp dùng 1 đường ĐM nách phải, khi phẫu thuật quai cần hạ nhiệt độ có hoặc 

không sử dụng tưới máu não xuôi dòng 1 hoặc 2 bên. Sau đây trình bày kỹ thuật bảo vệ 

não bằng tưới máu não xuôi dòng 2 bên kết hợp hạ nhiệt độ trung bình. Bảo vệ tạng 

bằng hạ nhiệt độ. 

- Yêu cầu người chạy máy tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ của bệnh nhân đến ngưỡng 26-

28 độ (thực quản). 

- Đo và chọn ống van nhân tạo kích thước phù hợp 

- Khâu đầu van nhân tạo của ống van vào vòng van ĐMC, khâu mũi rời, chữ U, đệm toàn 

bộ bằng pletzed. 
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- Cắm lại 2 ĐM vành vào ống van nhân tạo 

- Khâu 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6mm vào đoạn mạch nhân tạo thẳng khác 

có kích thước phù hợp với ĐMC xuống 

- Cặp thân ĐM cánh tay đầu, cặp gốc ĐM dưới đòn trái, đặt tư thế BN đầu thấp, ngừng 

tuần hoàn tạm thời, mở dọc quai ĐMC, luồn 1 canule (có bóng) với kích thước phù hợp 

vào ĐM cảnh trái. Từ từ chạy lại máy tim phổi nhân tạo. Lúc này não được tưới máu 

bằng 2 đường ( bên phải từ canule ĐM nách phải, bên trái bằng canule mới đặt), nửa 

dưới cơ thể được bảo vệ bằng hạ nhiệt độ. 

- Cắt quai ĐMC đến đoạn đầu ĐM chủ xuống, có thể dùng 1 đường hút phụ đặt xuống 

ĐMC  xuống để làm phẫu trường sạch hơn. 

- Làm miệng nối tận tận của đoạn mạch nhân tạo đã khâu chữ Y với đoạn mạch nhân tạo 

6mm với ĐMC xuống, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 3/0 hoặc 4/0 đệm toàn bộ miệng 

nối, sử dụng keo sinh học nếu cần. 

- Làm xong miệng nối này, nối 1 đầu của đoạn mạch nhân tạo thẳng đã khâu sẵn từ trước 

với 1 đường canule ĐM. Đuổi khí, cặp chéo đoạn mạch nhân tạo ngay trước đoạn mạch 

bảo vệ tạng, chay lại tuần hoàn phía dưới cơ thể. 

- Nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 

- Trong trường hợp cắm lại các ĐM của quai theo hình thức cả khối, cắt 1 mảng quai ĐM 

chủ chứa gốc của 3 ĐM của quai. Cắt 1 mảng trên đoạn mạch nhân tạo chữ Y với kích 

thước tương ứng. Làm miệng nối tận bên của mảng quai ĐMC với mạch nhân tạo, miệng 

nối khâu vắt, có đệm, bằng chỉ mạch máu 4/0 hoặc 5/0. 

- Chuẩn bị hoàn thành miệng nối, ngừng tuần hoàn tạm thời, rút bỏ canule đặt vào ĐM 

cảnh trái, bỏ cặp ĐM trên ĐM dưới đòn trái và thân ĐM cánh tay đầu. Đuổi khí, khâu 

nối những mũi cuối cùng, buộc chỉ, cho chạy lại từ từ máy tim phổi nhân tạo. 

- Trường hợp phải cắm lại từng ĐM của quai, tiến hành làm các miệng nối giữa các ĐM 

của quai với đoạn mạch nhân tạo chữ Y, có thể thông qua 1 đoạn mạch nhân tạo ngắn 

khác (nếu cắm trực tiếp bị  căng), tuần tự làm các miệng nối từ nông đến sâu (dưới đòn, 

cảnh trái, thân ĐM cánh tay đầu. 

- Hoàn thành miệng nối cuối cùng giữa 1 đoạn ngoại vi của ống van nhân tạo với đoạn 

trung tâm của mạch chữ Y, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0. 

- Kiểm tra cầm máu tất cả các miệng nối. 

- Gỡ bỏ đoạn mạch thẳng dùng để bảo vệ tạng phía dưới. 

- Rút các ống ĐM và TM 

- Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

- Đóng lại các vết mổ khác, kết thúc phẫu thuật 
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VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông 

theo xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. 
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10.230 PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Là phẫu thuật mạch máu áp dụng cho các bệnh lý phồng, giả phồng, lóc tách động mạch 

chủ lên 

- Kỹ thuật yêu cầu sử dụng mạch nhân tạo làm vật liệu thay thế mạch bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân lóc tách ĐMC type Stanford A, không lóc tách vào lỗ vành, không có lỗ vào 

ở quai ĐMC và chức năng van ĐMC còn bảo tồn.  

- Bệnh nhân bị phồng ĐMC lên mà không phù hợp với can thiệp nội mạch, khi đường 

kính ngang khối phồng từ 6cm trở lên, đặc biệt có biểu hiện của hội chứng Marfans 

hoặc hội chứng Loeys-Dietz. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

- Có kèm bệnh lý ung thư đường tiêu hóa (chống chỉ định tương đối) 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 2 kíp  

- + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- + Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. Kìm kẹp kim, 

phẫu tích mạch máu cỡ lớn đến vừa (3/0,4/0,5/0). Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu 

(prolene hoặc ethylene 3/0 đến 5/0). Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng PTFE, Dacron, 

Gore-tex hoặc mạch Dacron có tráng bạc (Silvergraft). 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …).  

- Siêu âm mạch cảnh và mạch chi dưới hai bên, siêu âm mạch tạng, chụp mạch vành kiểm 

tra trước mổ. 

- Phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình hệ động mạch chủ ngực bụng, mạch tạng 

hoặc phim chụp mạch máu. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 

ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang vai, 

sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật  

- Mở ngực đường giữa xương ức.  

- Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể: Heparin toàn thân. Đặt cannula động mạch vào động 

mạch dưới đòn trái hoặc động mạch đùi chung. Đặt cannula tĩnh mạch vào nhĩ phải. Đặt 

ống hút vào nhĩ trái qua TM phổi trái hoặc tiểu nhĩ trái. Chạy máy tim phổi nhân tạo 

- Phẫu tích giải phóng ĐMC lên, và quai ĐMC tách ĐMC lên và ĐM phổi, chú ý không 

làm tổn thương thần kinh quặt ngược thanh quản.  

- Cặp ĐMC vị trí sát chân ĐM thân tay đầu phải 

- Mở dọc ĐMC lên, truyền dung dịch liệt tim trực tiếp qua lỗ động mạch vành, hoặc liệt 

tim ngược dòng qua xoang vành. 

- Cắt bỏ đoạn ĐMC lên tổn thương.  

- Làm miệng nối đầu dưới tận tận với mạch nhân tạo kích thước phù hợp, khâu vắt bằng 

chỉ mạch máu 3/0, làm xong miệng nối dưới tiếp tục làm miệng nối trên, kiểm tra cầm 

máu miệng nối, tăng cường bằng các mũi chỉ mạch máu 3/0 có độn pledzet nếu cần. 

- Đuổi khí, thả cặp ĐMC cho tim đập lại, có thể tăng cường miệng nối bằng keo sinh học 

nếu cần thiết. 

- Chạy máy hỗ trợ. Ngừng máy, rút các ống. Trung hòa Heparin. 

- Cầm máu, đóng ngực theo các lớp giải phẫu.  

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ, nước tiểu 

trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu trình trạng mất 

máu nhiều trên lâm sàng và xét nghiệm. 

- Hẹp miệng nối, xoắn mạch ghép: dựa vào siêu âm Doppler, cắt lớp đa dãy dựng hình 

hoặc chụp mạch máu. Nếu hẹp, xoắn nhiều phải mổ lại làm lại miệng nối. 

- Nhiễm trùng vết mổ: thay băng, cắt chỉ cách quãng, kháng sinh. 

- Suy gan, suy thận: điều trị nội khoa hoặc lọc máu. 
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10.231 THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN  VÀ QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I- ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể 

- ĐMC lên và quai ĐMC của người bệnh được cắt và thay bằng đoạn mạch nhân tạo 

II- CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh lý động mạch chủ ngực: phồng và hoặc lóc ĐMC lên và quai ĐMC 

III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

+ Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép ...) 

Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh 

thuốc chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích 

bệnh nhân và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 

V- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên 

tục. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 
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bên đến đường nách sau, toàn bộ 2 gốc đùi. 

+ Kỹ thuật : 

- Trường hợp tiên lượng đặt ống ĐM qua đường ĐM đùi, bộc lộ ĐM đùi chung phải để 

đặt ống động mạch. Trường hợp đặt ống động mạch qua đường ĐM nách, phẫu tích ĐM 

nách, nối tận bên 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6 hoặc 8mm vào vị trí ĐM 

nách, thường là bên phải. 

- Tùy quan niệm bảo vệ não trong khi thay quai, có thể phẫu tích và đặt trước 1 hoặc 2 

đường ĐM vào ĐM cảnh chung. 

- Mở ngực dọc giữa xương ức, đường mổ kéo dài lệch trái lên cổ. 

- Mở, khâu treo màng tim 

- Phẫu tích rộng rãi để di động ĐMC lên, quai và các ĐM xuất phát từ quai, di động đoạn 

đầu của ĐM chủ xuống. 

- Cho heparin, làm túi  đường tĩnh mạch (nhĩ phải hoặc 2 TM chủ). Đặt kim gốc động 

mạch chủ và hệ thống bơm dung dịch làm liệt tim, đặt dẫn lưu tim trái. Những lần bảo 

vệ cơ tim sau thường làm trực tiếp qua 2 lỗ vành hoặc ngược dòng qua xoang TM vành. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. 

- Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

- Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC, đánh giá thương tổn 

- Cắt ĐMC lên phía dưới đến sát chỗ nối xoang ống 

- Trường hợp dùng 3 đường ĐM (ĐM đùi, 2 ĐM cảnh), có thể làm phẫu thuật trong điều 

kiện nhiệt độ thường. 

- Trường hợp dùng 1 đường ĐM nách phải, khi phẫu thuật quai cần hạ nhiệt độ có hoặc 

không sử dụng tưới máu não xuôi dòng 1 hoặc 2 bên. Sau đây trình bày kỹ thuật bảo vệ 

não bằng tưới máu não xuôi dòng 2 bên kết hợp hạ nhiệt độ trung bình. Bảo vệ tạng 

bằng hạ nhiệt độ. 

- Yêu cầu người chạy máy tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ của bệnh nhân đến ngưỡng 26-

28 độ (thực quản). 

- Trong quá trình hạ nhiệt độ, phẫu tích và làm miệng nối tận tận giữa gốc ĐMC và đoạn 

mạch nhân tạo thẳng kích thước phù hợp, khâu vắt chỉ 4/0 hoặc 5/0 có miếng đệm nếu 

cần. Khâu xong, có thể tăng cường miệng nối bằng các mũi chỉ chữ X và keo sinh học. 

Khâu 1 đoạn mạch nhân tạo thẳng kích thước 6mm vào đoạn mạch nhân tạo vừa khâu 

ở vị trí đối diện quai ĐMC sử dụng để bảo vệ tạng sau này. 

- Cặp thân ĐM cánh tay đầu, cặp gốc ĐM dưới đòn trái, đặt tư thế BN đầu thấp, ngừng 

tuần hoàn tạm thời, mở dọc quai ĐMC, luồn 1 canule (có bóng) với kích thước phù hợp 

vào ĐM cảnh trái. Từ từ chạy lại máy tim phổi nhân tạo. Lúc này não được tưới máu 

bằng 2 đường ( bên phải từ canule ĐM nách phải, bên trái bằng canule mới đặt), nửa 

dưới cơ thể được bảo vệ bằng hạ nhiệt độ. 

- Cắt quai ĐMC đến đoạn đầu ĐM chủ xuống, có thể dùng 1 đường hút phụ đặt xuống 

ĐMC  xuống để làm phẫu trường sạch hơn. 
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- Đo và làm miệng nối còn lại của đoạn mạch nhân tạo đã khâu vào gốc ĐMC với ĐMC 

xuống, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 3/0 hoặc 4/0 đệm toàn bộ miệng nối, sử dụng keo 

sinh học nếu cần. 

- Làm xong miệng nối này, nối 1 đầu của đoạn mạch nhân tạo thẳng đã khâu sẵn từ trước 

với 1 đường canule ĐM. Đuổi khí, cặp chéo đoạn mạch nhân tạo ngay trước đoạn mạch 

bảo vệ tạng, chay lại tuần hoàn phía dưới cơ thể. 

- Nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 

- Trong trường hợp cắm lại các ĐM của quai theo hình thức cả khối, cắt 1 mảng quai ĐM 

chủ chứa gốc của 3 ĐM của quai. Cắt 1 mảng trên đoạn mạch nhân tạo với kích thước 

tương ứng. Làm miệng nối tận bên của mảng quai ĐMC với mạch nhân tạo, miệng nối 

khâu vắt, có đệm, bằng chỉ mạch máu 4/0 hoặc 5/0. 

- Chuẩn bị hoàn thành miệng nối, ngừng tuần hoàn tạm thời, rút bỏ canule đặt vào ĐM 

cảnh trái, bỏ cặp ĐM trên ĐM dưới đòn trái và thân ĐM cánh tay đầu. Đuổi khí, khâu 

nối những mũi cuối cùng, buộc chỉ, cho chạy lại từ từ máy tim phổi nhân tạo. 

- Kiểm tra cầm máu tất cả các miệng nối. 

- Gỡ bỏ đoạn mạch thẳng dùng để bảo vệ tạng phía dưới. 

- Rút các ống ĐM và TM 

- Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực. 

- Đóng lại các vết mổ khác, kết thúc phẫu thuật  

VI- THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII- XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 
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thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông 

theo xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. 
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10.232. PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN, QUAI ĐỘNG 

MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG MẠCH CHỦ XUỐNG 

I- ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật tim hở rất nặng với nguy cơ tử vong, tai biến mạch não, liệt tủy và suy 

tạng rất cao. 

- ĐMC lên, ĐMC xuống và quai ĐMC của người bệnh được cắt và thay bằng đoạn mạch 

nhân tạo 

II- CHỈ ĐỊNH  

- Phồng ĐMC kích thước lớn trên suốt  chiều dài ĐMC ngực. 

- Chỉ định hiếm khi hậu quả của bệnh lóc tách gây phồng kích thước lớn trên suốt chiều 

dài ĐMC ngực. 

III- CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Mang tính chất tương đối, tùy theo điều kiện từng cơ sở phẫu thuật  

- Các chống chỉ định phẫu thuật chung như: đang có ổ nhiễm trùng cơ quan khác, bệnh 

mãn tính nặng, bệnh máu ... 

IV- CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

+ Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 chạy ngoài chuyên khoa tim mạch. 

+ Kíp gây mê chuyên khoa tim: bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ. 

+ Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo : bác sĩ và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, chỉ thép, banh ngực tự động 

...) 

Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch ngoại vi 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ tim hở. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Máy 

tạo nhịp. Hệ thống đo áp lực trong buồng tim … 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ tim hở (nhất là khâu vệ sinh, điều chỉnh 

thuốc chống đông – trợ tim, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích 

bệnh nhân và gia đình, hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, 

xét nghiệm, x quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý . 
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V- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà ô 

xy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương và nhiệt độ liên 

tục. Đặt đường dẫn lưu dịch não tủy để giảm áp. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế nghiêng phải 

30 độ; đánh ngực; sát trùng; trải toan, bộc lộ rộng lên trên cổ, 2 bên đến đường nách 

sau, toàn bộ 2 gốc đùi. 

+ Kỹ thuật : 

- Bộc lộ ĐM nách phải, làm miệng nối tận bên ĐM nách với mạch nhân tạo kích thước 6 

hoặc 8mm 

- Bộc lộ ĐM đùi bên trái, đặt canule ĐM đùi 

- Bộc lộ TM đùi cùng bên ĐM, đặt canule TM đùi 

- Mở ngực bên bên trái qua khoang liên sườn 4,5 

- Vén phổi, phẫu tích di động ĐMC ngực đoạn xuống, đến sát cơ hoành. 

- Cho Heparin toàn thân 300UI/Kg 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo (nửa lưu lượng lý thuyết qua 2 đường canule ĐM (nách, 

đùi) và 1 canule TM đùi. 

- Cặp ĐMC ngực đoạn xuống 2 phía: phía trên sát chân ĐM dưới đòn trái, phía dưới sát 

cơ hoành 

- Mở dọc ĐMC ngực, xác định các ĐM liên sườn 

- Làm miệng nối tận tận trong lòng ĐMC xuống phía cơ hoành với mạch nhân tạo thẳng 

kích thước phù hợp. Khâu xong miệng nối, thả cặp ĐMC phía hạ lưu, cặp đoạn mạch 

nhân tạo, kiểm tra cầm máu miệng nối. 

- Cắm lại các ĐM liên sườn vào mạch nhân tạo, thường cắm theo hình thức cả tảng. 

- Luồn mạch nhân tạo lên sát cặp ĐMC xuống 

- Xoay tư thế bệnh nhân về gần như bình thường 

- Mở ngực dọc giữa xương ức, kéo dài đường mở lệch trái lên cổ. 

- Mở, khâu treo màng tim 

- Phẫu tích rộng rãi để di động ĐMC lên, quai và các ĐM xuất phát từ quai, di động đoạn 

đầu của ĐM chủ xuống. 

- Làm túi  đường tĩnh mạch (nhĩ phải hoặc 2 TM chủ). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ 

thống bơm dung dịch làm liệt tim, đặt dẫn lưu tim trái. Những lần bảo vệ cơ tim sau 

thường làm trực tiếp qua 2 lỗ vành hoặc ngược dòng qua xoang TM vành. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo toàn bộ lưu lượng. 

- Ngừng máy thở - Cặp động mạch chủ - Bơm dung dịch bảo vệ cơ tim qua gốc ĐMC. 

- Mở ngang hoặc dọc qua gốc ĐMC, đánh giá thương tổn 

- Cắt ĐMC lên phía dưới đến sát chỗ nối xoang ống 
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- Yêu cầu người chạy máy tim phổi nhân tạo hạ nhiệt độ của bệnh nhân đến ngưỡng 26-

28 độ (thực quản). 

- Trong quá trình hạ nhiệt độ, phẫu tích và làm miệng nối tận tận giữa gốc ĐMC và đoạn 

mạch nhân tạo thẳng mới kích thước phù hợp, khâu vắt chỉ 4/0 hoặc 5/0 có miếng đệm 

nếu cần. Khâu xong, có thể tăng cường miệng nối bằng các mũi chỉ chữ X và keo sinh 

học. 

- Cặp thân ĐM cánh tay đầu, cặp gốc ĐM dưới đòn trái, đặt tư thế BN đầu thấp, ngừng 

tuần hoàn tạm thời, mở dọc quai ĐMC, luồn 1 canule (có bóng) với kích thước phù hợp 

vào ĐM cảnh trái. Từ từ chạy lại máy tim phổi nhân tạo. Lúc này não được tưới máu 

bằng 2 đường ( bên phải từ canule ĐM nách phải, bên trái bằng canule mới đặt), nửa 

dưới cơ thể được bảo vệ bằng canule ĐM đùi. 

- Cắt quai ĐMC đến đoạn đầu ĐM chủ xuống, mở cặp ĐMC xuống. Có thể dùng 1 đường 

hút phụ đặt xuống ĐMC  xuống để làm phẫu trường sạch hơn. 

- Đo và làm miệng nối còn lại của đoạn mạch nhân tạo đã khâu vào gốc ĐMC với đoạn 

mạch nhân tạo của ĐMC xuống, khâu vắt bằng chỉ mạch máu 5/0 hoặc 6/0, sử dụng keo 

sinh học. 

- Làm xong miệng nối này đuổi khí, đổi vị trí cặp ĐM trên mạch nhân tạo của ĐMC 

xuống lên trên miệng nối vừa khâu đủ chỗ để cắm lại các ĐM từ quai. 

- Nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 

- Trong trường hợp cắm lại các ĐM của quai theo hình thức cả khối, cắt 1 mảng quai ĐM 

chủ chứa gốc của 3 ĐM của quai. Cắt 1 mảng trên đoạn mạch nhân tạo với kích thước 

tương ứng. Làm miệng nối tận bên của mảng quai ĐMC với mạch nhân tạo, miệng nối 

khâu vắt, có đệm, bằng chỉ mạch máu 4/0 hoặc 5/0. 

- Chuẩn bị hoàn thành miệng nối, ngừng tuần hoàn tạm thời, rút bỏ canule đặt vào ĐM 

cảnh trái, bỏ cặp ĐM trên ĐM dưới đòn trái và thân ĐM cánh tay đầu. Đuổi khí, khâu 

nối những mũi cuối cùng, buộc chỉ, cho chạy lại từ từ máy tim phổi nhân tạo. 

- Kiểm tra cầm máu tất cả các miệng nối. 

- Rút các ống ĐM và TM 

- Trung hòa Heparin bằng Protamine sulfate 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu trung thất và màng phổi trái. Đóng màng tim, đóng 

xương ức và đóng ngực. 

- Đóng lại các vết mổ khác, kết thúc phẫu thuật  

VI- THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 
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- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII- XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng nhiễm trùng mạch nhân tạo … 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông 

theo xét nghiệm đông máu hàng ngày. 

- Tai biến mạch máu não (nhồi máu hoặc xuất huyết): hội chẩn chuyên khoa thần kinh để 

điều trị. 

- Suy thận, suy gan, suy hô hấp, tiến hành hồi sức và các biện pháp thay thế nếu cần. 

- Liệt tủy: là biến chứng phức tạp, khả năng phục hồi kém 
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10.233 PHẪU THUẬT CẮT U NHẦY NHĨ TRÁI 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phẫu thuật này được tiến hành trên những bệnh nhân chẩn đoán u nhầy nhĩ trái có hoặc 

không có triệu chứng lâm sàng. Vị trí u hay gặp bám vách liên nhĩ, sát trần nhĩ trái. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân u nhầy nhĩ trái được chẩn đoán xác định trên siêu âm, có thể có xuất hiện 

triệu chứng cơ năng như mệt, khó thở, đau ngực, ngất. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Thể trạng bệnh nhân không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp nặng). 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện: gồm 3 kíp  

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 1- 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 y tá chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

- Kíp chạy máy tim phổi nhân tạo: 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên. 

2. Phương tiện: 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở: Bộ dụng cụ mở và đóng xương ức, ngực (cưa xương ức, 

chỉ thép ...), bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật tim hở thông thường. 

+ Phương tiện chạy máy tim – phổi: 

- Máy tim phổi nhân tạo và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); 

Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch làm liệt cơ tim. 

- Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận mạch ...) 

- Hệ thống các ống để đặt vào tim và hút máu ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Mê nội khí quản có giãn cơ  

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt thông tiểu, thông dạ dày, theo dõi huyết áp ngắt quãng, đặt đường truyền TM trung 

ương. Đặt sonde siêu âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang 

vai, sát trùng bộc lộ từ cằm đến hết gốc đùi 2 bên.  

+ Các bước kỹ thuật 

- Mở dọc giữa xương ức, mở màng tim. 
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- Cho heparin 300UI/Kg, làm túi và đặt các ống vào động mạch chủ (đường động mạch) 

và 2 TM chủ (đường tĩnh mạch). Đặt kim gốc động mạch chủ và hệ thống bơm dung 

dịch làm liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo.  

- Cặp ĐMC. Bơm dung dịch liệt tim.  

+ Phẫu thuật lấy u nhầy: 

- Mở vào nhĩ phải, dùng dụng cụ vén thành nhĩ phải để bộc lộ nhĩ phải và vách liên nhĩ.  

- Mở vào nhĩ trái qua vách liên nhĩ. 

- Xác địn cuống u nhầy 

- Phẫu tích cắt bỏ khối u cả cuống kèm một phần vách liên nhĩ. Gửi giải phẫu bệnh. 

- Đánh giá toàn bộ tổ chức tim xung quanh có xâm lấn hay không? 

- Đánh giá tổn thương VHL, mô van, bộ máy dưới van, cơ chế hở: Thông thường hở hai 

lá cơ năng không phải can thiệp. 

- Khâu phục hồi vách liên nhĩ hoặc vá lại bằng màng tim. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại, nếu không tự đập thì chống rung trong. Nếu 

nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp.  

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy tim phổi,  ngừng máy nếu huyết động tốt, 

mức độ hở van <2/4. Đặt hệ thống đo áp lực buồng tim nếu cần thiết. 

- Rút các ống khỏi  các TM chủ và động mạch chủ. Trung hoà heparin bằng protamin 

sulfat. 

- Cầm máu, đặt các điện cực, dẫn lưu. Đóng màng tim và đóng ngực 

VI. THEO DÕI 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức được 15 – 30 phút. Chụp X. quang ngực tại giường. 

- Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu  30 phút - 1 giờ / 1 

lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng huyết động. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số 

xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 – 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy 

máu.  

- Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 

ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền. 

- Ép tim cấp: mổ cấp cứu giải phóng màng tim, lấy máu đông. 

- Suy tim cấp: tăng thuốc trợ tim, dùng bóng đối xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ 

trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo, hoặc siêu lọc. 
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- Tràn dịch màng tim: cho thuốc giảm viêm – giảm phù nề. Mổ dẫn lưu màng tim nếu 

lượng dịch nhiều (> 200 ml) hoặc có dấu hiệu chèn ép tim. 

- Viêm trung thất và xương ức: mổ cấp cứu trì hoãn (làm sạch màng tim – trung thất – 

xương ức, dẫn lưu nhiều chỗ kiểu Redon, đóng lại xương ức và vết mổ; nếu quá bẩn có 

thể để hở xương ức tưới rửa tới khi sạch mới đóng). Cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng 

sinh liều cao, phổ rộng trong 4-6 tuần. 

- Nhiễm trùng máu: cấy vi trùng – kháng sinh đồ. Kháng sinh liều cao – phổ rộng trong 

6 – 8 tuần. Xét mổ lại nếu có biến chứng bong van nhân tạo … 

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu ồ ạt hoặc ép tim cấp hoặc cả hai, mổ khẩn cấp để vá thất 

trái. 
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10.234 PHẪU THUẬT CẮT U CƠ TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- U tim là bệnh lý rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân, song bệnh này không 

thể phòng ngừa được. 

- U tim chia làm 2 loại: lành tính và ác tính 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán u tim mà còn có khả năng phẫu thuât cắt bỏ được 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân nhiều bệnh phối hợp, thể trạng và huyết động không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

+ Dụng cụ phẫu thuật: 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,… 

+ Máy CEC: 

- Máy CEC và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); Máy trao đổi 

nhiệt. Dung dịch liệt tim.Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận 

mạch ...) 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào ĐM và các TM chủ, hệ thống các đường hút máu 

ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê:  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản.Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn 

thiện bilan trước mổ (Siêu âm tim, chụp mạch vành, điện tim, công thức máu, sinh hóa 

máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 
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3. Thực hiện kỹ thuật: 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân:  

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt 

catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang 

xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Phẫu tích hệ ĐM và TM đùi. Đặt cannula vào ĐM và TM đùi. 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg,  

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Tùy từng vị trí và kích thước của u mà ta có cần Cặp động 

mạch chủ và tiến hành bơm dung dịch liệt tim.(Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao 

phân tử hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm 

lại mỗi 15 phút.) 

+ Đánh giá kích thước và các thương tổn xung quanh khối u . 

+ Với các khối u nhỏ, ranh giới rõ ràng, nằm ở vị trí dễ: nhĩ phải, nhĩ trái thì tiến 

hành cắt u, gửi giải phẫu bệnh và khâu phục hồi buồng tim. 

+ Với những khối u lớn, ranh giới không rõ ràng hoặc ở cơ thất cần đánh giá kĩ có 

khả năng cắt được khối u không, nếu cắt được tiến hành cắt u và khâu phục hồi buồng tim. 

Đóng màng tim. Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ nếu cần thiết. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh 

đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 
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10.235 PHẪU THUẬT CẮT TÚI PHỒNG THẤT TRÁI 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Phình thất trái là một biến chứng sau nhồi máu cơ tim( NMCT) rộng xuyên thành, chiếm 

phần lớn là phình thật thành thất trái vì sau nhồi máu thành tâm thất trở lên mỏng và 

giãn rộng. 

- Tuy vỡ phình thất trái là biến chứng ít gặp, nhưng nếu xảy ra bệnh nhân thường tử vong. 

Trong ít trường hợp có huyết khối bám chắc trong túi phình hoặc có viêm dính màng 

tim thì mới có đủ thời gian để chẩn đoán và phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán phình thất trái do NMCT mà huyết động còn ổn 

định. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân nhiều bệnh phối hợp, thể trạng và huyết động không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 đến 2 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên 

và 1 y tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 đến 2 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Êkíp chạy máy CEC: 1 bác sĩ CEC và 1 kỹ thuật viên CEC. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

+ Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, dao điện, dụng cụ chống 

rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,… 

+ Máy CEC 

- Máy CEC và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc …); Máy trao đổi 

nhiệt. Dung dịch liệt tim.Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện giải, lợi tiểu, vận 

mạch ...) 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào ĐM và các TM chủ, hệ thống các đường hút máu 

ra từ trường mổ. 

+ Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản.Máy khử rung 

(defibrillator). 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích bệnh nhân và gia đình 

theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn 

thiện bilan trước mổ (Siêu âm tim, chụp mạch vành, điện tim, công thức máu, sinh hóa 

máu, chức năng đông máu…) 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt tư thế bệnh 

nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. 

Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Phẫu tích hệ ĐM và TM đùi. Đặt cannula vào ĐM và TM đùi. 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg,  

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim.Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân tử hoặc 

dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm lại mỗi 15 

phút. 

+ Đánh giá túi phồng và các thương tổn xung quanh: diện tích túi phồng, tình trạng 

hoại tử cơ xung quanh, tổn thương mạch vành… 

+ Với các thương tổn nhẹ cóa thể khâu trực tiếp túi phồng bằng chỉ Prolen có pledgest. 

+ Với những thương tổn rộng, phức tạp có thể dùng miếng vá nhân tạo Dacron hoặc 

teflon để vá chùm vào phần không thương tổn . 

+  Nếu tổn thương ĐMV tiến hành bắc cầu nối chủ vành. 

- Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo 

nhịp. 

- Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt.  

- Đóng màng tim. Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện 

giải, lượng nước tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Vỡ phình lại : mổ cấp cứu vá lại. 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 
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- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc ECMO hỗ trợ nếu cần thiết. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh 

đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần.  
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10.236. PHẪU THUẬT CẮT MÀNG NGOÀI TIM ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG 

NGOÀI TIM CO THẮT 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Viêm màng ngoài tim co thắt là sự xơ dày hoặc vôi hóa màng ngoài tim, ngăn cản hoạt 

động co bóp của tim nhất là cản trở máu về trong thì tâm trương. 

- Viêm màng ngoài tim co thắt còn có tên gọi khác là viêm dính màng tim, hội chứng 

Pick.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi đã chẩn đoán xác định, chỉ có phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ 

màng ngoài tim tối đa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Suy tim, suy gan nặng 

- Tình trạng nhiễm khuẩn nặng. 

IV. CHUẨN BỊ  

1. Cán bộ thực hiện 

- Êkíp phẫu thuật: 1 phẫu thuật viên chính, 1 phẫu thuật viên phụ, 1 dụng cụ viên và 1 y 

tá chạy ngoài. 

- Êkíp gây mê: 1 bác sĩ gây mê và 1 kỹ thuật viên gây mê. 

2. Phương tiện phẫu thuật 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực, dao điện, dụng cụ 

chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông gạc,…  

Phương tiện gây mê  

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim mạch lồng ngực, monitor theo dõi huyết động, 

bộ đặt nội khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong 

gây mê (an thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích gia đình theo qui định. Khám loại trừ 

các bệnh lý nhiễm trùng và các dị tật bẩm sinh khác. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. Hoàn thiện bilan trước 

mổ (Siêu âm tim, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, thông tim thăm dò huyết động, điện tim, 

công thức máu, sinh hóa máu, chức năng đông máu…) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 
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Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân 

- Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, dụng 

cụ theo dõi thân nhiệt, đặt catheter động mạch chi trên, catheter TM trung ương. Đặt tư 

thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng trường mổ từ cằm xuống 

2 đùi. Trải toan vô khuẩn.  

Các bước kỹ thuật 

- Mở ngực theo đường giữa xương ức. 

- Xác định vị trí hai thần kinh hoành. 

- Mở màng tim bằng 2 kẹp nâng mép màng tim và kéo cắt. 

- Cắt bỏ màng tim: có thể cắt bỏ toàn bộ màng ngoài tim. Tránh làm tổn thương cơ tim 

cũng như hệ thống mạch vành. 

- Các vùng màng tim bắt buộc phải được cắt bỏ: Thất trái, thất phải, mỏm tim, mặt hoành 

của thất phải, tâm nhĩ, tĩnh mạch chủ trên và dưới 

- Chỉ cắt bỏ màng tim khi đã bóc tách xong. 

- Cầm máu, đặt dẫn lưu khoang màng tim. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, huyết áp chi trên và chi dưới, thân 

nhiệt, các dấu hiệu tri giác và đồng tử, công thức máu, khí máu, điện giải, lượng nước 

tiếu...  

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Siêm âm kiểm tra giải phẫu và chức năng tim sau mổ. 

VII. XỬ TRI TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch 

- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Liệt cơ hoành : mổ lại khâu cơ hoành 

- Nhiễm trùng xương ức, nhiễm trùng vết mổ: Làm sạch, điều trị kháng sinh. 

  



  

` 

10.239 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM XƯƠNG ỨC SAU MỔ TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Viêm xương ức là một biến chứng rất nặng đối với loại phẫu thuật tim hở, làm tăng chi 

phí điều trị với nguy cơ tử vong rất cao. Do vậy, khống chế nhiễm khuẩn và điều trị hiệu 

quả viêm xương ức luôn là mục tiêu quan trọng của các trung tâm mổ tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp viêm xương ức sau phẫu thuật tim đều cần can thiệp phẫu thuật lại càng 

sớm càng tốt.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các trường hợp có bệnh phối hợp toàn thân nặng 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 phụ mổ, 1 y tá dụng cụ 

và 1 y tá chạy ngoài. Kíp gây mê có 1 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

2. Phương tiện 

- Bộ dụng cụ trung phẫu 

- Chỉ, máy hút. Máy khử rung. 

- Kháng sinh. 

3. Người bệnh: chuẩn bị người bệnh theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: chuẩn bị theo quy định chung. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Gây mê nội khí quản, kê tư thế, sát khuẩn trải toan 

- Mở ngực theo đường mổ cũ. Lấy mủ giả mạc đem nuôi cấy tìm vi khuẩn và làm kháng 

sinh đồ, dùng ống hút, hút hết mủ, giả mạc, fibrin trên bề mặt tim, mặt sau thất phải, 

thất trái. Làm sạch xương ức và phần mềm trước xương ức 

- Đặt dẫn lưu khoang màng tim, mặt trước và mặt sau xương ức. Trường hợp cần thiết, 

đặt một ống thông nhỏ để truyền dịch nhỏ giọt rửa liên tục. 

- Đóng xương ức bằng đường day. Đóng vết mổ mũi rời. 

- Các dẫn lưu phải được hút liên tục như dẫn lưu màng phổi nhưng với áp lực cao. 

VI.  THEO DÕI 

- Theo dõi toàn trạng chung sau phẫu thuật 

- Theo dõi lượng dịch chảy ra hàng ngày 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Shock nhiễm trùng => Hồi sức tích cực, kháng sinh liều cao sau phẫu thuật 

- Chẩy máu sau phẫu thuật => điều trị nội khoa, nếu thất bại => phẫu thuật lại cầm máu. 

- Nhiễm trùng, bung xương ức tái phát => phẫu thuật lại. 
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10.240 PHẪU THUẬT TIM MẮC PHẢI CÓ DÙNG MÁY  

TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật tim mắc phải có dùng máy tim phổi nhân tạo được tiến hành trên những bệnh 

nhân có tổn thương tim cần can thiệp với tuần hoàn ngoài cơ thể. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh van tim 

- Bệnh mạch vành 

- Tổn thương các mạch máu lớn 

- U tim, vết thương tim… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân quá già yếu, nhiều bệnh phối hợp, thể trạng không cho phép thực hiện phẫu 

thuật. 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Kíp phẫu thuật gồm phẫu thuật viên chính, 1 hoặc 2 phụ mổ, 1 y tá dụng cụ và 1 y tá 

chạy ngoài. 

- Kíp gây mê có 1 đến 2 bác sỹ gây mê và 1 phụ mê 

- Kíp chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể ( CEC ): 1 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở, các clamp động mạch 

chủ (ĐMC), dụng cụ chống rung trực tiếp.  

     Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ   thống dây, quả 

lọc ). Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. 

- Hệ thống các ống (canule) để đặt vào động mạch (TM) và các tĩnh mạch chủ (TMC). 

     Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter động mạch, catheter tĩnh mạch trung ương. Thuốc dùng trong 

gây mê, máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung (defibrillator). 

3. Người bệnh: chuẩn bị người bệnh và hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ : đảm bảo đủ các đề mục 

2. Kiểm tra người bệnh: kiểm tra tên tuổi, công tác chuẩn bị mổ 

3. Thực hiện kỹ thuật 

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. 

Đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Đặt đầu dò siêu 
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âm thực quản. Đặt tư thế bệnh nhân nằm ngửa, có kê gối ngang xương vai, sát trùng 

trường mổ từ cằm xuống 2 đùi. Trải toan vô khuẩn. 

+ Các bước kỹ thuật 

- Rạch da, rạch các lớp cân cơ bộc lộ xương ức. Cưa dọc xương ức, mở màng tim. 

- Cho heparin toàn thân liều 300UI/Kg, khâu bourse vào ĐMC lên và 2 TMC. Đặt các 

ống vào động mạch chủ và 2 TMC. Đặt kim vào gốc động mạch chủ và chuẩn bị hệ 

thống bơm dung dịch liệt tim. 

- Chạy máy tim phổi nhân tạo. Cặp động mạch chủ.  

- Tiến hành bơm dung dịch liệt tim. Trường hợp van ĐMC không hở hoặc hở nhẹ có thể 

bơm dung dịch liệt tim qua kim gốc ĐMC. Có thể sử dụng dung dịch liệt tim cao phân 

tử hoặc dung dịch máu ấm. Trường hợp dùng dung dịch liệt tim máu ấm cần bơm lại 

mỗi 15 phút. 

- Phẫu thuật được tiến hành tùy theo tổn thương: 

+ Thả cặp động mạch chủ cho tim đập trở lại. Nếu có rung thất thì khử rung bằng dụng 

cụ chống rung trực tiếp. Nếu nhịp tim chậm thì hỗ trợ bằng máy tạo nhịp. 

+ Chạy máy hỗ trợ, giảm dần lưu lượng máy CEC, ngừng máy nếu huyết động tốt.  

+ Rút các ống khỏi TMC và ĐMC. Trung hoà heparin. 

+ Kiểm tra các đường khâu. Cầm máu.Đặt các điện cực và ống dẫn lưu. Đóng màng 

tim. Đóng xương ức chỉ thép. Đóng ngực theo các lớp giải phẫu. 

VI. THEO DÕI 

- Tại phòng mổ theo dõi liên tục các chỉ số huyết động, công thức máu, khí máu, điện 

giải, lượng nước tiếu... 

- Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay 

sau khi về phòng hồi sức. Chụp X quang ngực tại giường. 

- Theo dõi liên tục huyết động, chức năng hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu mỗi giờ, trong 24 

giờ đầu hoặc lâu hơn tuỳ tình trạng bệnh nhân. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền 

máu, dịch tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparine) ngay sau mổ hoặc vài giờ đầu sau mổ nếu không có 

chảy máu. Sau 48h thay thế và duy trì bằng thuốc kháng vitamin K đường uống (wafarin, 

acenocoumarol). 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ: điều trị nội khoa chỉnh chức năng đông máu. Mổ lại cầm máu nếu 

chỉnh đông máu thất bại, chảy máu nhiều và có rối loạn huyết động. 

- Máu cục gây ép tim cấp: mổ cấp cứu lấy máu cục. 

- Suy tim, giảm cung lượng tim sau mổ: sử dụng thuốc trợ tim vận mạch, dùng bóng đối 

xung động mạch chủ hoặc máy hỗ trợ tim phổi (ECMO-Extracorporeal Membrane 

Oxygenation)  khi có chỉ định. 

- Suy thận cấp: lọc màng bụng, chạy thận nhân tạo. 
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- Nhiễm trùng máu: lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Điều trị kháng 

sinh liều cao phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ trong 4-6 tuần.  

- Vỡ thất trái sau mổ: mất máu nhiều, ép tim cấp, cần mổ cấp cứu vá lại thất trái. 

- Tràn dịch màng tim: Mổ dẫn lưu màng tim nếu lượng dịch nhiều hoặc có dấu hiệu chèn 

ép tim. 

- Nhiễm trùng trung thất - xương ức: mổ lại làm sạch trung thất, xương ức, đặt dẫn lưu, 

đóng lại xương ức và vết mổ hoặc để hở. Lấy mẫu mủ nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh 

đồ. Điều trị kháng sinh 4-6 tuần. 

- Hở cạnh van, huyết khối gây kẹt VHL nhân tạo, nhiễm trùng VHL  nhân tạo: Mổ lại 

khâu lại van, lấy huyết khối hoặc thay lại van. 
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10.243 PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẮC PHẢI 

 (PHẪU THUẬT TIM + CAN THIỆP TIM MẠCH) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật tim kết hợp Hybrid là phẫu thuật cùng kết hợp giữa mổ hở và can thiệp qua 

đường mạch máu, nhằm đạt được mục đích điều trị mà nếu thực hiện đơn độc mổ hở 

hoặc qua can thiệp sẽ không thực hiện được hoặc có nguy cơ rất cao 

- Phối hợp phẫu thuật mạch máu và can thiệp mạch máu trong điều trị bệnh tim mắc phải. 

- Phối hợp phẫu thuật thay động mạch chủ lên quai động mạch chủ và stent graft động 

mạch chủ xuống. 

- Cần sử dụng hệ thống can thiệp mạch, thuốc cản quang và có thể cần vật liệu mạch nhân 

tạo trong một số trường hợp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thiếu máu chi bán cấp tính, thiếu máu chi trầm trọng mà tổn thương nhiều tầng, thành 

mạch kèm theo viêm, xơ vữa. 

- Tổn thương mạch máu cấp cứu cần phối hợp chẩn đoán và điều trị. 

- Tổn thương bóc tách Động mạch chủ Đặt Stentgraft điều trị phồng lóc đông mạch chủ 

đoạn quai. 

- Thay van động mạch chủ qua da, đặt Stentgraft nhưng đường vào động mạch đùi nhỏ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng toàn thân xấu, có nhiều dị tật phối hợp. 

- Dị ứng với thuốc cản quang 

- Có chống chỉ định của phẫu thuật mạch máu 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: gồm 2 kíp 

- Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, bác sỹ can thiệp tim mạch, 1 

đến 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy ngoài. 

- Kíp gây mê: bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ. 

2. Phương tiện 

Dụng cụ phẫu thuật 

- Bộ dụng cụ đóng mở xương ức, bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở sơ sinh, các clamp ĐMC, 

dao điện, dụng cụ chống rung trực tiếp, các vật tư tiêu hao như chỉ khâu, chỉ thép, bông 

gạc… 

- Hệ thống can thiệp mạch.  

Máy tuần hoàn ngoài cơ thể 

- Máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các vật tư tiêu hao (phổi nhân tạo, hệ thống dây, quả lọc 

…); Máy trao đổi nhiệt. Dung dịch liệt tim. Thuốc dùng trong chạy máy (heparin, điện 

giải, lợi tiểu, vận mạch ...). 

- Hệ thống các ống (cannula) để đặt vào động mạch và các tĩnh mạch chủ, hệ thống các 

đường hút máu ra từ trường mổ. 
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Phương tiện gây mê 

- Máy thở chuyên dùng cho phẫu thuật tim hở, monitor theo dõi huyết động, bộ đặt nội 

khí quản, bộ đặt catheter ĐM, catheter TM trung ương. Thuốc dùng trong gây mê (an 

thần, giãn cơ, heparin, vận mạch…), máy siêu âm đầu dò thực quản. Máy khử rung 

(defibrillator). 

Dụng cụ phẫu thuật mạch máu 

+ Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu, sonde forgaty, thìa nạo và spatule 

+ Dụng cụ và vật tư, can thiệp mạch máu: Sheath, guidewire, bóng nong, stent các loại 

+ Mạch nhân tạo các loại trong trường hợp cần thiết 

- Phương tiện gây mê: Tùy từng trường hợp 

+ Gây mê nội khí quản 

+ Gây tê tủy sống 

+ Gây tê tại chỗ 

3. Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo quy trình. Giải thích người bệnh và gia đình theo quy 

định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý. 

4. Hồ sơ bệnh án: 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo quy định chung của phẫu thuật (siêu âm, xét nghiệm, X-

quang…). Đầy đủ thủ tục pháp lý (xác nhận cấp cứu của bác sỹ trực trưởng tua, lãnh 

đạo…). 

- Các xét nghiệm cần thiết bao gồm 

+ X-quang ngực thẳng 

+ Nhóm máu 

+ Công thức máu toàn bộ 

+ Chức năng đông máu cầm máu toàn bộ 

+ Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận 

+ Điện giải đồ 

+ Xét nghiệm nước tiểu 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: đầy đủ theo quy định (hành chính, chuyên môn, pháp lý). 

2. Kiểm tra người bệnh: đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật: 

Tư thế: Người bệnh nằm ngửa. 

Vô cảm: 

- Gây mê nội khí quản. 

- Đường truyền tĩnh mạch trung ương (thường tĩnh mạch cảnh trong phải) với catheter 3 

nòng, một đường truyền tĩnh mạch ngoại vi. 

- Một đường động mạch (thường động mạch quay) để theo dõi áp lực động mạch liên tục 

trong khi phẫu thuật. 

- Đặt ống thông tiểu, ống thông dạ dày. 

- Đặt đường theo dõi nhiệt độ hậu môn, thực quản. 
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- Tư thế người bệnh: nằm ngửa một gối kê dưới vai, hai tay xuôi theo mình. 

- Đường phẫu thuật: thường đường phẫu thuật dọc xương ức. 

- Kháng đông heparin toàn thân 

Kĩ thuật: Phối hợp giữa phẫu thuật tim và can thiệp mạch máu, các kỹ thuật này có thể 

tiến hành trước, sau hoặc luân phiên với nhau tùy từng trường hợp cụ thể: 

Phẫu thuật: 

- Bộc lộ động mạch ở vị trí dự định phẫu thuật. 

- Heparin toàn thân liều 50-100UI/kg (Nếu trùng với can thiệp thì không cần cho thêm). 

- Tiến hành các phương pháp phẫu thuật cụ thể tại mạch máu tổn thương như: Lấy huyết 

khối, bóc nội mạc động mạch, bắc cầu động mạch, vá mạch bằng miếng vá mạch nhân 

tạo (xin xem từng quy trình kỹ thuật cụ thể). 

- Đặt dẫn lưu trong trường hợp cần thiết. 

- Đóng các vết mổ. 

Can thiệp: 

- Chọc ĐM để vào trong lòng ĐM, luồn dây dẫn (guidewire) để đi đúng vào lòng ĐM. 

Mạch máu thường được chọn là ĐM cánh tay hoặc ĐM đùi chung, tuy nhiên vị trí chọc 

có thể khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Heparin toàn thân liều 50-100UI/kg (nếu trùng với phẫu thuật thì không cần cho thêm). 

- Đặt vỏ bọc bảo vệ (sheath) qua dây dẫn. 

- Đưa dụng cụ can thiệp mạch vào trong lòng mạch qua vỏ bọc (sheath). 

- Tiến hành các kỹ thuật can thiệp mạch máu như: chụp động mạch, nong ĐM bằng bóng, 

đặt stent mạch máu, đặt stentgraft mạch máu, đặt covered stent mạch máu, nút mạch 

máu, hút huyết khối mạch máu, Phá bỏ mảng xơ vữa mạch máu (dụng cụ can thiệp mạch 

cần sử dụng khác nhau tùy từng trường hợp). 

- Chụp mạch kiểm tra sau khi tiến hành các kỹ thuật 

- Rút hệ thống sheath, guidewire và băng ép vị trí chọc ĐM. 

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. 

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế 

máu... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. 

- Cho thuốc chống đông (heparin) ngay sau 6 - 8 giờ đầu sau mổ, nếu hết nguy cơ chảy máu. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu máu phun thành 

tia qua vết mổ, có khối máu tụ lớn, có rối loạn huyết động. 

- Tắc mạch sau mổ: Do kỹ thuật khâu phục hồi lưu thông mạch hoặc sử dụng thuốc chống 

đông chưa hợp lý. Chỉ định mổ lại hoặc can thiệp lại lấy huyết khối, làm lại 

- cầu nối hoặc nong và can thiệp lại. 

- Nhiễm trùng: Có thể tại chỗ hoặc toàn thân, xử trí từ nhẹ đến nặng bao gồm cắt chỉ cách 

quãng, mổ lại, thay mạch tráng bạc. 

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông. 
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10.269. PHẪU THUẬT BỆNH MẠCH MÁU CÓ DÙNG TIM PHỔI NHÂN TẠO 

I. CHỈ ĐỊNH 

- Chấn thương mạch máu lớn như động mạch chủ lên, quai, động mạch chủ xuống 

- Phình, bóc tách động mạch chủ ngực- bụng trên thận 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có chống chỉ định sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. 

III. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị cho phẫu thuật tim hở, phẫu thuật mạch máu lớn: 

2. Xét nghiệm cần thiết 

- Siêu âm mạch máu ngực, bụng và tứ chi, siêu âm tim. 

- Chụp mạch hoặc MSCT có cản quang mạch máu ngực, bụng và tứ chi 

- Chụp mạch vành chọn lọc có cản quang 

3.  Dụng cụ 

- Chỉ khâu các loại: Polyester 2.0, 3.0 ; Polypropylene 8.0; 5.0; 4.0; 3.0 

- Ống ghép mạch máu các cỡ 10-12-14-18-20-28-30mm 

- Keo sinh học BioGlue 

- Miếng đệm Teflon 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Bệnh nhân nằm ngửa hoặc nghiêng phải, gây mê tĩnh mạch 

- Bộc lộ mạch máu và Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể với 1-2 canula động mạch và 1-2 

canula tĩnh mạch tùy theo kiểu tuần hoàn ngoài cơ thể. 

- Mở ngực đường giữa, chẻ đôi xương ức hoặc mở ngực bên hoặc mở ngực 2 bên kiểu 

clampshell 

- Héparine liều 1,5-3mg/kg cân nặng 

- Hạ thân nhiệt sâu ( 22-25 độ Celcius) và Ngừng tuần hoàn khi cần  

- Thay đoạn mạch máu bị tổn thương.  

- Cầm máu , đặt ống dẫn lưu, đặt điện cực tạm thời và đóng ngực. 

4. Loại THNCT sử dụng trong chấn thương ngực- phình ĐMC ngực-bụng 

- THNCT toàn bộ ( Full CPB): thay thế hoàn toàn chức năng tim- phổi. Trong trường hợp 

này có thể ngưng tim phổi hoàn toàn nên cần truyền dung dịch bảo vệ cơ tim 

Chỉ định: hầu hết các trường hợp có tổn thương ĐMC, tổn thương tim, tổn thương cuống 

phổi 

- THNCT một phần (Partial CPB) : hỗ trợ bán phần chức năng tim phổi. Tim vẫn đập 

trong lúc phẫu thuật ngoài tim. Sử dụng bơm ly tâm.Chỉ định: tổn thương ĐMC xuống 

- THNCT toàn phần + tưới máu chọn lọc 

Chỉ định: PT thay quai ĐMC 
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- THNCT bán phần + tưới máu chọn lọc 

Chỉ định: phình vỡ ĐMC ngực –bụng 

 
 

Hình 1: THNCT toàn phần + tưới máu chọn lọc ( KT Guilmet) 

 
 

Hình 2: THNCT bán phần + tưới máu chọn lọc 

Tưới máu chọn 
lọc 
 

Nhĩ phải 
 

Oxygenator 
 

Canula ĐM đùi 
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Hình 3: THNCT bán phần với canula ĐM đùi và tâm nhĩ trái (không cần oxygenator) 

 

V. THEO DÕI 

1.  Theo dõi sau mổ như một trường hợp phẫu thuật tim hở 

2.  Theo dõi đặc biệt 

- Chảy máu sau mổ 

- Xoắn miệng nối gây hẹp, nhồi máu cơ tim chu phẫu  

- Biến chứng thần kinh ( liệt ½ người, liệt tủy sống, nhồi máu não….)  

- Suy hô hấp ( mở ngực kiểu clampshell) 

- Nhiễm trùng 

VI. XỬ TRÍ  BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu: bù các yếu tố đông máu, mổ lại cầm máu 

- Xoắn miệng nối:  nối lại, cố định lại 

- Suy hô hấp kéo dài: mở khí quản, kháng sinh, khâu cơ hoành 

 

Canula ĐM đùi 

Canula nhĩ trái 

   Bơm ly tâm 



  

` 

10.291 PHẪU THUẬT LẤY MÁU ĐÔNG MÀNG PHỔI 

I. ĐỊNH NGHĨA  

- Máu đông màng phổi (clotted hemothorax) là tình trạng tạo lập huyết khối đóng thành 

bánh máu đông, tích tụ trong khoang màng phổi.Có khoảng 20% các trường hợp Tràn 

máu màng phổi sẽ diễn tiến thành máu đông màng phổi. 

- Phẫu thuật lấy máu đông được thực hiện nhằm loại bỏ hoàn toàn máu đông, thám sát 

cầm máu, tưới rửa làm sạch, tạo điều kiện cho phổi nở tốt và ngăn ngừa di chứng dày 

dính màng phổi sau này. 

II. CHỈ ĐỊNH 

PT lấy máu đông có thể được chỉ định trong các tình huống sau:  

- Máu đông màng phổi tồn dư, dẫn lưu thất bại: 24-72h sau khi dẫn lưu màng phổi, nhưng 

còn máu đông: XQ phổi, CT Scan có hình ảnh của bánh máu đông, siêu âm dịch có 

fibrin, dẫn lưu màng phổi không hoạt động, hoặc không ra thêm.  

- Máu đông màng phổi bội nhiễm: sốt, bạch cầu tăng, hình ảnh học có TDMP fibrin.  

- Tràn máu màng phổi sau chấn thương đến muộn sau 5-7 ngày. Máu chảy rỉ rả, tạo lập 

bánh máu đông trong khoang màng phổi lượng vừa trở lên, hoặc đóng vách, khu trú. 

Những tình huống này dẫn lưu màng phổi có thể thất bại.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tồn tại bệnh lý phổi lan toả hoặc tiến triển. 

- Hẹp phế quản gây xẹp phổi. 

- Người bệnh không chịu đựng được cuộc mổ kéo dài trong tình trạng xẹp một bên phổi. 

- Các rối loạn đông máu khó điều chỉnh. 

- Nhồi máu cơ tim mới, suy tim không thể kiểm soát. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Phẫu thuật viên được đào tạo chuyên ngành về phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật nội 

soi, gồm 1 phẫu thuật viên chính và 2 phẫu thuật viên phụ. 

- Bác sĩ gây mê hồi sức được đào tạo về chuyên khoa, đặt được ống nội khí quản 2 nòng. 

2. Phương tiện 

- Cơ sở ngoại khoa được trang bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của phẫu thuật lồng ngực 

và mạch máu như máy thở, hệ thống hút áp lực âm liên tục… 

- Monitor theo dõi huyết áp động mạch, huyết áp tĩnh mạch, bão hòa ôxy, nhịp thở, điện 

tim. 

- Có giàn máy nội soi bao gồm: 

+ Camera, màn hình chuyên dụng có độ phân giải cao. 

+ Nguồn sáng cường độ mạnh, cáp thủy tinh dẫn truyền ánh sáng. 

+ Thiết bị ghi hình. 

+ Ống soi Laparoscope 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bao gồm: 
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+ Hệ thống trocart loại 5mm và 10mm. 

+ Kìm phẫu tích Dissector hàm cong. 

+ Kẹp phẫu tích Gasper. 

+ Kéo phẫu tích: kéo Metzenbaum. 

+ Hệ thống hút  tưới rửa.  

- Bộ dụng cụ của phẫu thuật lồng ngực để mổ mở khi cần. 

- Bàn mổ, dao điện, hệ thống đèn chiếu sáng đủ tiêu chuẩn cho phẫu thuật lồng ngực. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích trước mục đích cuộc mổ, các nguy cơ, biến chứng. 

- Hướng dẫn BN tập vật lý trị liệu hô hấp trước mổ. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ bệnh án đầy đủ theo qui định chung. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo quy định Bộ Y tế. 

2. Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi,…), đúng bệnh. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Vô cảm: Thông thường, phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu đông cần làm xẹp phổi 

bên bệnh bằng cách phân lập phổi bằng nội phế quản. 

- Tư thế người bệnh: Đa số người bệnh nằm nghiêng, độn gối dưới lưng như các trường 

hợp mở ngực 

Đặt trocar 

- Lỗ đặt camera thường nằm trong tam giác ít cơ, giới hạn bởi: cơ ngực lớn, cơ răng trước 

(TRƯỚC), cơ thang (SAU), cơ hoành (DƯỚI). 

- Lỗ đặt camera tốt nhất là ở LS 7-8, đường nách sau, nơi đặt các trocar còn lại phải tạo 

với lỗ camera 1 hình tam giác. 

- Các lỗ đặt trocar NÊN cùng nằm trên đường mở ngực dự kiến, và lỗ thấp nhất sẽ dành 

để đặt ống dẫn lưu. 

Lưu ý: cách đặt trocar hay camera cũng giống như thủ thuật đặt dẫn lưu màng phổi, 

tránh gây thủng vào nhu mô phổi trong những trường hợp không thể phân lập phổi làm xẹp 

phổi chủ động hoặc phổi bị dính vào thành ngực. 

Kỹ thuật lấy máu đông 

- Hút sạch máu đông và phá vỡ dây dính. 

- Thám sát phổi, trung thất, thành ngực, cơ hoành, lỗ vào của vết thương…để xử trí, cầm 

máu các thương tổn nếu có 

- Sau cùng, BS gây mê bóp bóng giúp phổi nở tối đa, kiểm tra các chổ xì khí (phải khâu 

kín lại). 

- Phải rửa thật sạch trước khi đóng ngực. 

- Đặt ống dẫn lưu kín, để thoát dịch và tạo lập lại áp lực âm sinh lý trong khoang màng phổi.  

Mổ hở: 

- Rạch da theo đường mở ngực cũ hoặc dọc theo liên sườn V đường giữa đòn 

- Kĩ thuật lấy máu đông tương tự như mổ nội soi 
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VI. THEO DÕI 

- Tại hồi tỉnh: Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, tình trạng chảy máu. 

- Giảm đau hiệu quả, hút đàm rãi nhằm tránh biến chứng xẹp phổi. 

- Vật lý trị liệu hô hấp tích cực sau mổ. Tập thổi bình giúp phổi nở dần theo thời gian, 

nên tiếp tục nhiều tháng sau mổ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu sau mổ:  

- Theo dõi sát dẫn lưu tại hồi tỉnh, nếu máu ra nhiều >1000ml hoặc >200ml/giờ trong 23 

giờ, phải mổ nội soi hoặc mở ngực cầm máu cấp cứu. 

- Xẹp phổi, suy hô hấp:  

- Xẹp phổi gây suy hô hấp do dẫn lưu không tốt, tắc đờm dãi…Cần phải phát hiện sớm, 

cho người bệnh tập thở, vỗ rung, long đờm, lý liệu pháp… 

- Nhiễm trùng:  

- Viêm phổi, nhiễm trùng các chân trocar ít gặp 
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18.503. CHỤP ĐỘNG MẠCH CHỦ SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít xâm 

lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định nong 

và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường động 

mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch vành, 

stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp tạm 

thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT từ 

250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho thêm 

1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, phía 

trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan của 

vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong, đặt Stent eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp eo 

đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích thước 

bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước lớn nhất 

của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới vị trí hẹp. 

Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua eo. Rút bóng 

nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian bơm 

bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo lại chênh 

áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không còn chênh 

áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá 

phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 
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+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1.   Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft (type 

B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc nếu 

cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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ĐẶT STENT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) rất đa dạng, trong đó tách thành động mạch chủ, phình 

động mạch chủ là bệnh lý hay gặp nhất. Phương pháp phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ 

nhân tạo điều trị bệnh lý động mạch chủ là một phẫu thuật lớn, triệt để, tuy nhiên, nguy cơ 

tử vong cao nhất là đoạn ĐMC xuống. Kỹ thuật đặt Stent Graft điều trị bệnh lý động mạch 

chủ là một thủ thuật ít xâm lấn hơn, nguy cơ tử vong thấp hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phình động mạch chủ (ĐMC) ngực với đường kính trên 5,5 mm hoặc tiến triển nhanh trên 

5mm trong vong 1 năm và/hoặc có biến chứng  tách thành động mạch chủ. 

- Tách thành động mạch chủ type B cấp (đường vào từ động mạch chủ xuống, trong vòng 2 

tuần) có biến chứng bao gồm: vỡ động mạch chủ vào khoang màng phổi, khoang màng 

ngoài tim, thiếu máu các tạng, giãn lớn động mạch chủ, đau ngực không khống chế được 

hoặc tăng huyết áp nặng không khống chế được... 

- Phình động mạch chủ bụng (AAA) dưới động mạch thận: đường kính > 5,5 mm; hoặc tiến 

triển nhanh trên 5 mm/năm; hoặc có biến chứng gây tách thành, dọa vỡ… 

- Giả phình (Pseudo Aneurysm) động mạch chủ sau chấn thương hay do nguyên nhân nhiễm 

khuẩn… 

- Hình thái giải phẫu phù hợp cho việc đặt được stent graft: vị trí chỗ  lành (vùng ĐMC chỗ 

tiếp giáp với vị trí tổn thương) phải đủ dài > 2 cm và ổn định, không bị tổn thương để có 

thể gắn đầu stent graft vào đó. Đối với động mạch chủ ngực, khoảng cách từ chỗ tổn 

thương đến sau chỗ xuất phát từ động mạch dưới đòn trái là trên 2cm. Đối với phình ĐMC 

bụng, cổ túi phình (tính từ điểm đầu của chỗ phình tới dưới xuất phát động mạch thận thấp 

nhất)  > 1,5 cm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tách thành ĐMC type A. 

- Phình ĐMC lên. 

- Bệnh lý ĐMC đoạn quai chưa được phẫu thuật gom các nhánh động mạch cảnh. 

- Vùng bệnh lý quá gần các nhánh động mạch trọng yếu mà không có phương án khắc phục trước. 

- Người bệnh có bệnh mạch máu làm cản trở đường vào (bệnh mạch  đùi – chậu…). 

- Nhiễm trùng chưa kiểm soát được. 

- Bệnh lý rối loạn đông máu…. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 - 03 bác sỹ tim mạch can thiệp đã được đào tạo kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ. 

- 01 bác sỹ phẫu thuật mạch máu (nếu có yêu cầu). 

- 01 bác sỹ hoặc kỹ thuật viên gây mê. 

- 02 điều dưỡng viên và 01 kỹ thuật viên phòng can thiệp tim mạch đã được đào tạo về kỹ 

thuật. 
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2. Phương tiện 

- Chuẩn bị bàn để dụng cụ: áo phẫu thuật, bộ bát vô khuẩn, găng, bơm kim tiêm các loại 

5ml, 10 ml, 20 ml, gạc vô khuẩn... 

- Dụng cụ tạo nhịp thất (điện cực, máy tạo nhịp) tạm thời. 

- Dụng cụ thiết lập đường vào động mạch đùi, động mạch quay và tĩnh mạch đùi: 01 sheath 

mạch quay 6F; 02 sheath mạch đùi 6F; 01 bộ sheath mạch đùi 12F. 

- Ống thông pigtail: 2 (một marker pigtail có đánh dấu; 01 pigtail thường) 

- Guidewire siêu cứng 0,038‟‟ (super stiff wire): 01 – 02 chiếc. 

- Guidewire 0,035 hoặc 0,038‟‟ loại chẩn đoán: 3 cái, trong đó: 01 wire ngậm nước; 01 

wire dài 150cm; 01 wire dài 260cm. 

- Bộ Stent graft động mạch chủ, có kèm theo stent nối dài hay không tùy trường hợp. 

- Bóng nong Stent graft động mạch chủ: 01 

- Dụng cụ đóng động mạch sau can thiệp (Perclose): 02 – 04 bộ dụng cụ. 

3. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn 

đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Tham vấn bác sỹ chẩn đoán hình ảnh; bác sỹ phẫu thuật tim mạch. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn các vị trí đường vào: động mạch đùi cả 2 bên, động mạch quay trái. 

- Kỹ thuật tạo đường vào từ động mạch đùi để đưa stent graft lên: 

+ Mở đường vào động mạch đùi bằng phẫu thuật: Nếu đặt stent graft ĐMC ngực chỉ cần mở 

động mạch đùi 1 bên; nếu là đặt stent graft  ĐMC bụng, cần mở đường vào động mạch đùi 

cả 2 bên. Được thực  hiện bởi bác sỹ phẫu thuật mạch máu. 

+ Đóng mạch đùi bằng dụng cụ Perclose (dụng cụ khâu mạch không phải bộc lộ) thì sẽ rạch 

một vết nhỏ và đặt sẵn từ 2 -3 dụng cụ Perclose chờ cho mỗi vị trí đường vào mạch máu 

theo thủ thuật như trên. Sau  khi hoàn tất quy trình đặt stent graft thì sẽ thắt chỉ của dụng 

cụ perclose để khâu lại. 

- Chụp động mạch chủ: tùy vị trí tổn thương mà đưa pigtail đến vị trí xác định để chụp. Với 

ĐMC ngực thì đưa pigtail lên ĐMC lên và chụp  động mạch chủ xác định vị trí tổn thương. 

Với ĐMC bụng, chỉ cần đưa pigtail lên ĐMC ngực chụp xác định vị trí tổn thương và 2 

nhánh động mạch đùi. 

- Sau chụp xong cần xác định vị trí: tách, phình, đo kích thước, xác định vị trí đường vào 

của tách thành hoặc khối giả phình; xác định các  nhánh liên quan (động mạch nuôi não; 

động mạch nuôi các tạng; động mạch thận 2 bên; động mạch đùi 2 bên để tìm đường vào). 

- Đưa wire siêu cứng tới gốc động mạch chủ. 

- Đưa stent graft ở trạng thái đã được thu gọn trong ống thông (đường kính từ 16 – 26F) qua 
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đường động mạch đùi đến vị trí ĐMC lành nhất trước chỗ bắt đầu tách/phình ĐMC cần 

can thiệp ít nhất 20 mm 

- Chụp bằng thuốc cản quang với một ống thông pigtail, để xác định chính xác vị trị đã đánh 

dấu của stent graft thỏa mãn vị trí cần đặt. 

- Quy trình thả stent graft: đặt stent bằng cách rút dần vỏ ngoài của ống stent graft để stent 

tự nở và áp vào thành ĐMC. Để chính xác vị trí cần cố định, thường chỉ làm nở 2 đoạn 

đầu của stent graft (xoay mở dần), chụp kiểm tra chỉnh lại vị trí cho phù hợp, sau đó giải 

phóng toàn bộ stent. 

- Chụp kiểm tra bằng thuốc cản quang, nếu có đoạn stent graft chưa nở hết hoặc còn rỏ rỉ 

bên thành, có thể dùng bóng nong cho nở sát thành. 

- Tháo dụng cụ, khâu vị trí động mạch bộc lộ (ngoại khoa) hoặc thắt chỉ với dụng cụ perclose 

đã để chờ sẵn từ trước thủ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14.1. Quy trình đặt stent graft để điều trị bệnh phình ĐMC bụng (đầu tiên thả nhánh 

chính ĐMC và chân bên động mạch chậu phải (hình trái), sau đó thả chân bên động 

mạch chậu trái (hình phải). 

 

Hình 14.2. Hình ảnh stent graft ĐMC ngực (trái) và sơ đồ đặt stent graft ĐMC ngực 

(phải) 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

- Theo dõi trong thủ thuật: các chức năng sống còn; các biến chứng có thể xảy ra liên quan 

thủ thuật, gây mê, dị ứng thuốc cản quang, chảy máu… để xử trí kịp thời 

- Theo dõi sau thủ thuật: 

+ Theo dõi các chức năng sống còn sau đặt Stent Graft động mạch chủ. 

+ Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt Stent Graft động mạch chủ như tai biến 

mạch não, tràn dịch màng ngoài tim, liệt tủy sống, vỡ động mạch chủ. 

+ Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ ĐMC gây tử vong cấp: cần chú ý cẩn trọng khi thao tác các thủ thuật, tránh thô bạo. 

Cần có bác sỹ ngoại khoa tim mạch khống chế. 

- Stent graft chèn vào các nhánh động mạch trọng yếu nuôi não và các tạng: cần đo và xác 

định chính xác trước khi đặt stent. 

- Di lệch stent graft: gây tắc các mạch trọng yếu thì cần phẫu thuật cấp. 

- Liệt tủy sống: biến chứng gặp từ 1-3% số người bệnh được đặt stent graft ĐMC ngực, trên 

đoạn dài, thường xuất hiện sau 1-3 ngày. Nếu  xảy ra cần dẫn lưu dịch não tủy, duy trì 

huyết áp cao, cho corticoid liều cao tối đa. 

- Các biến chứng liên quan đến gây mê, dị ứng thuốc cản quang… 

- Các biến chứng liên quan đến vị trí bộc lộ mạch và khâu mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm 

trùng… 

- Các biến chứng khác: sốt (hội chứng sau stent graft); nhiễm trùng… 
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18.504. CHỤP ĐỘNG MẠCH CHẬU SỐ HÓA XÓA NỀN 

  
I. ĐẠI CƯƠNG 

 Chụp và can thiệp động mạch ngoại biên là thủ thuật tiến hành dưới máy chụp mạch 

máu số hoá xoá nền DSA nhằm chẩn đoán các bệnh lý bất thường về động mạch ngoại 

biên bao gồm động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh, 

động mạch não...và tiến hành điều trị can thiệp các tổn thương hẹp tắc, phình giãn, thông 

động tĩnh mạch bằng các dụng cụ chuyên biệt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan đến mạch máu bị tổn thương. 

 Tổn thương hẹp trên 75% đường kính lòng mạch hoặc các túi phình mạch có kích thước 

phù hợp cho can thiệp, thông động tĩnh mạch được phát hiện bằng các biện pháp chẩn 

đoán không xâm nhập khác (Siêu âm, MSCT 64, Cộng hưởng từ...) 

   

Hình ảnh Hẹp Động mạch thận phải 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm trùng tiến triển. 

 Bệnh nhân rối loạn đông cầm máu nặng. 

 Bệnh nội khoa nặng (Suy thận nặng, suy gan, suy tim tiến triển...). 

 Dị ứng thuốc cản quang hoặc với thuốc chống đông Heparin. 

 Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản trong trường hợp can thiệp động 

mạch não. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa 

 1 bác sĩ chính được đào tạo chuyên sâu về tim mạch can thiệp. 

http://www.timmachcanthiep.com.vn/media/k2/items/cache/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL.jpg
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 1 bác sĩ phụ chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 1 điều dưỡng phụ. 

2. Phương tiện. 

 Máy tăng sáng truyền hình hoặc máy chụp mạch máu DSA. 

 Máy siêu âm Doppler trong một số trường hợp. 

 Dụng cụ mở đường vào động mạch. 

 Catheter chụp mạch chẩn đoán. 

 Catheter trợ giúp can thiệp mạch. 

 Dây dẫy đường cho bóng và stent. 

 Bóng nong động mạch ngoại biên. 

 Khung giá đỡ động mạch ngoại biên. 

 Coil kim loại. 

 Phụ kiện cắt Coil. 

3. Người bệnh. 

 Bệnh nhân được giải thích đầy đủ về lợi ích cũng như nguy cơ của thủ thuật, ký giấy 

cam đoan thủ thuật. 

 Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không xâm 

nhập phục vụ cho điều trị can thiệp. 

 Bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa tim mạch can thiệp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Chụp và can thiệp động mạch chi, động mạch thận, động mạch dưới đòn, động mạch 

cảnh. 

a. Gây tê tại chỗ 

 Bộc lộ vị trí đường vào động mạch. 

 Xác định và gây tê vị trí chọc động mạch. 

b. Mở đường vào động mạch 

 Dùng kim chọc động mạch để đưa guide wire vào lòng mạch. 

 Đưa sheath vào trong lòng mạch theo guide wire. 

c. Đưa catheter chụp mạch chẩn đoán theo guide wire dưới hướng dẫn của màn hình tăng 

sáng đến vị trí mạch máu tổn thương. 

d. Rút các thiết bị can thiệp. 

e. Băng áp cầm máu đường vào động mạch và chuyển bệnh nhân về phòng theo dõi. 

VI. THEO DÕI 

 Vị trí chọc động mạch. 

 Theo dõi toàn trạng, triệu chứng lâm sang của bệnh nhân. 

 Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ, nước tiểu. 

 Theo dõi xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu 24h sau thủ thuật. 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

 Tụ máu, chảy máu tại vị trí chọc động mạch: Băng ép cầm máu lại. 

 Tắc mạch hoặc chảy máu tái phát sau can thiệp: Tiến hành chụp chẩn đoán xét can thiệp 

lại, điều chỉnh chế độ điều trị nội khoa. 

 

 

  



  

` 

18.505. CHỤP ĐỘNG MẠCH CHI (TRÊN, DƯỚI) SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh 

lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 
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+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 
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+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.506. CHỤP ĐỘNG MẠCH PHỔI SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong hẹp nhánh động mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình 

trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 
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- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong động mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 
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- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.511. CHỤP TĨNH MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh 

lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 
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- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 
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- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.514. CHỤP TĨNH MẠCH CHI SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

- Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

- Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

- Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

- Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

- Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 
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động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

- Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

- Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

- Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

- Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

- Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

- Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

- Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

- Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.515. CHỤP ĐỘNG MẠCH CÁC LOẠI CHỌC KIM TRỰC TIẾP  

SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chụp động mạch vành là thủ thuật cơ bản và sử dụng rất rộng rãi trong các quy trình can 

thiệp về tim mạch với mục đích đánh giá toàn bộ hệ động mạch vành về mặt hình thái. 

Chụp động mạch vành được tiến hành với việc sử dụng các ống thông chuyên dụng để 

đưa thuốc cản quang vào trong lòng động mạch vành, qua đó hiển thị hình ảnh của hệ 

động mạch vành trên màn hình tăng sáng, dựa vào các hình ảnh này cho phép đánh giá 

những tổn thương của hệ động mạch vành như hẹp, tắc, lóc tách, huyết khối,… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 

- Đau thắt ngực ổn định: chụp ĐMV nhằm mục đích xét can thiệp khi các thăm dò không 

xâm lấn thấy nguy cơ cao hoặc vùng thiếu máu cơ tim rộng, hoặc người bệnh đã được 

điều trị tối ưu nội khoa không khống chế được triệu chứng. 

- Có thể chỉ định ở những người bệnh nghi ngờ có bệnh mạch vành hoặc đã biết trước có 

bệnh mạch vành. 

- Chụp động mạch vành kiểm tra trước phẫu thuật tim, mạch máu lớn ở người lớn tuổi 

(nam > 45; nữ >50). 

- Chụp động mạch vành kiểm tra trước những phẫu thuật không phải tim mạch ở những 

người bệnh nghi ngờ bệnh mạch vành. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. 

- Đau ngực tái phát sau can thiệp động mạch vành hoặc sau phẫu thuật  làm cầu nối chủ - 

vành. 

- Suy tim không rõ nguyên nhân. 

- Chụp động mạch vành kiểm tra những bất thường động mạch vành  được phát hiện trên 

chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch vành. 

- Những người bệnh có rối loạn nhịp nguy hiểm (nhịp nhanh thất, blốc nhĩ-thất,...). 

- Một số trường hợp đặc biệt khác (nghề nghiệp, lối sống nguy cơ cơ cao; kết hợp thăm dò 

khác…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối với chụp động mạch vành, chỉ lưu ý những 

chống chỉ định tương đối như: 

- Người bệnh trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng 

- Người bệnh có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang 

- Người bệnh suy thận nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 
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2. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Catheter chụp mạch vành 

+ Ống thông Judkins (JR, JL) các cỡ 

+ Ống thông chụp mạch vành trong trường hợp sử dụng đường động mạch quay: Tiger 

5F, Ikari 6F 

Các loại ống thông khác tuỳ thủ thuật: Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP) 

A       B 

Hình A: Bộ ống thông thường dùng trong chụp động mạch vành từ động mạch đùi (ống 

thông chụp ĐMV phải Judkins (JR); ống thông chụp động mạch vành trái (JL); và ống 

thông pigtail để chụp buồng thất trái). Hình B: Các loại ống thông khác để chụp ĐMV, từ 

trái qua phải (ống thông chụp ĐMV phải loại 3D; JL; Ồng thông chụp ĐM vú trong trái 

(LIMA); ống thông Amplatz trái; VB; Cobra; Amplatz phải; Simon; JR 

- Guidewire dẫn đường cho catheter. 

- Dây nối với lọ thuốc cản quang. 

- 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang 

- Heparin: lấy 5000 đơn vị vào một xilanh 10ml. Dùng heparin nếu sử  dụng đường vào là 

động mạch quay, trường hợp đường vào là động mạch đùi thì không cần dùng heparin. 

- Nitroglycerin (NTG): lấy 2mg nitroglycerin pha với vừa đủ 20ml nước muối sinh lý để 

tạo thành dung dịch có hàm lượng nitroglycerin 100 microgam/1ml. 

- Các thuốc sử dụng sau khi mở đường vào mạch máu 

+ Với động mạch quay, sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào  động mạch quay từ 

3000-5000 đơn vị heparin, 200 µg nitroglycerin. Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 
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+ Với động mạch đùi, không cần tiêm heparin và nitroglycerin (nếu chỉ chụp ĐMV). 

 

Hình 2. Ống thông Tiger (Radial TIG) trong chụp ĐMV qua đường ĐM quay (trên) và ống 

thông Jacky (dưới). Hình 7.2.B.C. Mô tả kỹ thuật chụp ĐMV qua đường động mạch quay, 

chỉ cần 1 ống thông TIG là có thể chụp cả ĐMV trái và phải bằng cách xoay ống thông. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chụp động mạch vành qua đường động mạch quay 

- Bơm nước muối sinh lý có pha sẵn heparin (flush) ống thông (catheter) chụp, lau dây dẫn 

(guidewire) bằng gạc tẩm nướ muối pha heparin. 

- Luồn dây dẫn vào trong lòng catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn  tại trong đường cản 

quang. 

- Chọc động mạch quay, luồn Introducer Sheath vào động mạch quay, tráng rửa Sheath 

bằng nước muối sinh lý pha heparin. 

- Bơm 100-200 microgam NTG vào động mạch qua ống sheath để hạn chế co thắt động 

mạch quay. 

- Bơm 5000 đơn vị heparin vào động mạch qua sheath. 

- Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 

- Đẩy dây dẫn và catheter (TIG) đồng thời qua động mạch quay cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy dây dẫn trước và catheter theo sau. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy trình 

để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống manifold. 

- Thiết lập chế độ máy chụp mạch: tốc độ chụp 15 khung hình/giây. Cỡ bóng 7 inches (18 

cm). Có thể thay đổi tuỳ thuộc thủ thuật viên. 
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- Chụp chọn lọc động mạch vành (hình 2.B.C.) 

+ Xoay catheter để đầu catheter vào thân chung động mạch vành trái. Tiến hành chụp 

chọn lọc động mạch vành trái, lượng thuốc cản quang cho mỗi lần chụp từ 6-10ml. 

+ Xoay catheter sang xoang vành phải và chọn lọc vào động mạch vành phải. Chụp chọn 

lọc động mạch vành phải, lượng thuốc cả quang cho mỗi lần chụp từ 4-6ml. 

+ Các góc chụp động mạch vành được trình bày trong bảng 7-1. 

Bảng 7-1. Các góc chụp động mạch vành 

Đoạn mạch vành Lỗ vào, các chỗ phân nhánh 

Thân chung động mạch vành trái Trước sau (AP) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng trái chếch chân (Spider) 

Đoạn 1 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch 

chân 
Đoạn 2 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch đầu 

Nghiêng trái 90˚ (lateral) 

Đoạn 3 động mạch liên thất trước AP 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh chéo (Diagonal) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu hoặc chếch chân 

Đoạn 1 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 

Đoạn 2 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân Nghiêng phải chếch đầu 

Nhánh giữa (Ramus) Nghiêng trái chếch chân Nghiêng phải chếch 

chân Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh bờ (OM) Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 
 Nghiêng phải chếch đầu (đánh giá đoạn xa) 

Đoạn 1 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ 

Đoạn 2 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ Nghiêng phải 30˚ Nghiêng trái 

90˚ 
Đoạn 3 động mạch vành phải Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh liên thất sau (RPDA) Nghiêng trái chếch đầu 
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Nhánh sau bên (RPL) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng phải 30˚ 

Trong thực hành, các tư thế thường dùng để đánh giá động mạch vành  như sau: 

- Chụp ĐMV phải: Nghiêng trái (LAO) 30o sẽ thấy rõ toàn bộ đường đi ĐMV phải; 

Nghiêng trái (LAO) 30o và chếch đầu (CRA) 30o sẽ thấy rõ toàn đoạn 3, hai nhánh PDA 

và PLV của ĐMV phải; Nghiêng phải (RAO) 30o   sẽ thấy rõ đoạn 2 ĐMV phải. 

- Chụp ĐMV trái: (1) Tư thế Nghiêng Phải (LAO) 10o và chếch chân (CAU) 30o cho rõ 

thân chung ĐMV trái (LM), đoạn 1 LAD và toàn bộ LCx; (2) Tư thế Nghiêng trái (LAO) 

30 - 40o và chếch chân (CAU) 30 - 40o (còn gọi là tư thế Spider View), cho phép quan 

sát rõ LM, chỗ chia nhánh và đoạn 1 của LAD và LCx; (3) Tư thế Nghiêng phải (RAO) 

0-10o và chếch đầu (CRA) 35 - 40o, cho phép quan sát rõ đoạn 2, 3 của LAD và các 

nhánh Diagonal. 

2. Chụp động mạch vành qua đường động mạch đùi 

- Bơm rửa catheter chụp và dây dẫn, luồn dây dẫn vào trong lòng  catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn tại trong đường cản 

quang. 

- Mở đường vào động mạch đùi. 

- Đẩy dây dẫn và catheter chụp động mạch vành qua động mạch đùi cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy guidewire đi trước và catheter theo sau. Thận trọng tránh để 

guidewire đi lên động mạch cảnh. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy trình 

để đảm bảo không có không khí trong catheter và  hệ thống manifold. 

- Chụp chọn lọc động mạch vành trái và phải tương tự quy trình chụp  qua đường động 

mạch quay. Lượng thuốc cản quang tương tự như chụp qua động mạch quay. 

 
 

- Hình 7.4. Kỹ thuật chụp ĐMV từ đường động mạch đùi: chụp ĐMV trái với ống 

thông JL (A-D); Chụp ĐMV phải với ống thông JR (E-G) 
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Hình 7 

3. Đánh giá kết quả chụp động mạch vành 

- Hình ảnh giải phẫu hệ động mạch vành liên quan chụp mạch (hình 7.4) 

Hình 7.4. Hình ảnh hệ thống ĐMV: LMCA: thân chung ĐMV trái; LAD: Nhánh Liên Thất 

Trước; Circomflex (LCx): Nhánh ĐM Mũ; RCA: Nhánh ĐM vành phải; Diag.: Nhánh 

Chéo; OM: Nhánh Bờ; PDA: Nhánh liên thất sau (xuất phát từ ĐMV phải); PL: nhánh 

quặt ngược thất trái; Septal Perf.: Nhánh vách; RV Branch: Nhánh thất phải; AVN: 

Nhánh nuôi nút nhĩ thất; LA: nhánh nhĩ trái; LIMA:  động mạch vú trong trái; Ramus 

Int.: Nhánh Phân Giác. 

- Các tư thế thường chụp đánh giá ĐMV trái: 

+ Nghiêng phài, chếch chân (RAO 10
o
, CAU 30

o
): cho phép đánh giá rõ LM; LAD1  

và toàn bộ LCx. (hình 7.5A) 

+ Nghiêng phài, chếch đầu (RAO 10
o

, CRA 30 -40
o
): cho phép đánh giá rõ LAD đoạn 

2-3 (hình 7.5B) 

+ Nghiêng trái, chếch chân (LAO > 30
o
, CAU > 30

o
): tư thế Spider cho phép đánh giá rõ 

LM; chỗ chia nhánh, LAD1 và LCx1. (hình 7.5C) 

A B C 

Hình 7.5: Hình ảnh chụp ĐMV trái ở các tư thế (xem phần trên) 
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- Các tư thế thường dùng đánh giá ĐMV phải (RCA): hình 7.6 

+ Nghiêng trái (LAO 30o): cho phép nhìn toàn bộ ĐMV phải, như hình chữ C và chia 3 

đoạn theo góc gập này (hình 7.6A) 

+ Nghiêng phải (RAO 30o): cho phép nhìn rõ đoạn 2 ĐMV phải và một số nhánh (hình 

7.6B) 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.6. Hình ảnh chụp ĐMV phải ở tư thế Nghiêng trái 30
o 

(A) và Nghiêng phải 30
o 

(B) 

Cách đánh giá kết quả 

- Đánh giá tổng quan giải phẫu hệ ĐMV, bên phải hay trái trội hơn (căn cứ vào nhánh 

PDA bên phải có nuôi dưỡng bù sang trái nhiều không). 

- Đánh giá các bất thường về giải phẫu, vị trí xuất phát, đường đi ĐMV… 

- Đánh giá tổn thương ĐMV: 

+ Vị trí tổn thương (hẹp) 

+ Số lượng nhánh bị hẹp 

+ Mức độ hẹp đo theo % đường kính chỗ hẹp nhất so với chỗ lành tham chiếu trước 

chỗ hẹp (nhẹ < 50%; vừa 50 – 70%; nhiều > 70%; tắc hoàn toàn) 

+ Tính chất hẹp: lệch tâm, vôi hóa, dài, huyết khối 

+ Dòng chảy phía sau 

+ Tuần hoàn bàng hệ 

+ Tính toán các thang điểm theo AHA/ACC; SYNTAX… 

- Các đánh giá khác: cầu cơ ĐMV… 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Giảm đột ngột áp lực trong khi chụp động mạch vành: thường là do có tổn thương lỗ 

vào động mạch vành nên đầu catheter chụp gần như bịt kín lỗ vào động mạch vành, lập 

tức rút catheter ra khỏi động mạch vành. 

- Rối loạn nhịp trầm trọng: nhịp chậm xoang, ngừng xoang, nhịp nhanh thất, rung 

thất,...Lập tức rút catheter chụp ra khỏi động mạch vành, sốc điện hoặc dùng thuốc để 

khống chế các rối loạn nhịp kể trên. 

- Co thắt động mạch quay quá mức: bơm 100-200 µg nitroglycerin vào động mạch quay, 
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rút nhẹ nhàng catheter chụp và cân nhắc chụp qua động mạch đùi. 

- Tắc ĐMV cấp do: gây tách thành ĐMV; huyết khối cần phát hiện và khắc phục ngay 

bằng biện pháp can thiệp nong bóng, đặt stent, hút huyết khối… Nếu do bơm khí vào 

ĐMV, cần phát hiện sớm, có thể hút khí, giảm đau, chống đông đầy đủ. 

- Thủng, vỡ ĐMV: do quá thô bạo, là một cấp cứu cần hút dịch màng  tim, khống chế 

chỗ vỡ bằng bóng, stent có màng bọc, phẫu thuật cấp  khi cần thiết. 

- Theo dõi vết chọc động mạch sau khi rút sheath để xử lí biến chứng chảy máu. 

- Tổn thương mạch quay hay mạch cánh tay gây thủng mạch, biểu biện người bệnh thấy 

đau và sưng nề cánh-cẳng tay: băng ép cánh-cẳng tay không cho chảy máu thêm. Có 

thể chụp động mạch để xác định vị trí tổn thương và dùng băng đo huyết áp để tạo áp 

lực ép trong vòng 10-15 phút... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 169-220. 

2. Percutaneous interventional cardiovascular medicine- The PCR- EAPCI textbook: volume II, 

part 3. 
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18.516. CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH CHỦ NGỰC SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít 

xâm lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định 

nong và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường 

động mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch 

vành, stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, 

phía trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan 

của vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong, đặt Stent eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp 

eo đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích 

thước bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước 

lớn nhất của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới 

vị trí hẹp. Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp 

qua eo. Rút bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian 

bơm bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo 

lại chênh áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không 

còn chênh áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y 

tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 
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+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft 

(type B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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18.517. CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH CHỦ BỤNG SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít 

xâm lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định 

nong và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường 

động mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch 

vành, stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, 

phía trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan 

của vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành nong, đặt Stent eo động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp 

eo đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích 

thước bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước 

lớn nhất của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới 

vị trí hẹp. Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp 

qua eo. Rút bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian 

bơm bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo 

lại chênh áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không 

còn chênh áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y 

tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

+ Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 



  

` 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

+ Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft 

(type B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

2. Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

3. Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

4. Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận mạc 

nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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18.518. CHỤP VÀ NONG ĐỘNG MẠCH CHI (TRÊN, DƯỚI)  

SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh 

lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 



  

` 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 
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- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.519. CHỤP, NONG VÀ ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CHI (TRÊN, DƯỚI) SỐ 

HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong tĩnh mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình trạng bệnh 

lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 
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- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong tĩnh mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp lực 

của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 
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dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.527. CHỤP VÀ ĐẶT LƯỚI LỌC TĨNH MẠCH CHỦ SỐ HOÁ XOÁ NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Huyết khối tĩnh mạch (TM) sâu chi dưới có thể lan rộng tới tĩnh mạch chậu và cao hơn. 

Một biến chứng rất nguy hiểm của huyết khối tĩnh mạch đó là tắc động mạch phổi làm 

tăng nguy cơ tử vong. Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đòi hỏi phải điều trị thuốc 

chống đông kháng vitamin K đường  uống kéo dài, tuy nhiên có tới 33% số người bệnh 

huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới vẫn gây tắc động mạch phổi thứ phát mặc dù đã được 

dùng chống đông đủ liều, hơn nữa khi dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy 

máu đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Biện pháp đặt Filter tĩnh mạch chủ giúp dự phòng 

tắc động mạch phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc nhồi máu phổi nhưng có chống chỉ 

định dùng thuốc chống đông: xuất huyết não, phẫu thuật lớn, phẫu thuật thần kinh, xuất 

huyết tiêu hóa, 

- Người bệnh thất bại với biện pháp dùng thuốc chống đông: Bênh nhân dùng đủ liều 

chất chống đông nhưng xuất hiện triệu chứng huyết khối mới huyết khối tĩnh mạch sâu 

chi dưới hoặc nhồi máu phổi. 

- Huyết khối tĩnh mạch chậu đùi , tĩnh mạch chủ dưới di động. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp tắc TM chủ dưới do huyết khối, do bị xâm lấn, chèn ép 

- Thiểu sản, bất sản TM chủ dưới 

- TM chủ dưới có đường kính > 40mm 

- TM cảnh trong, TM dưới đòn, TM đùi bị tắc hoặc 

- Tổ chức phần mềm quanh các TM này đang bị viêm nhiễm 

- Xuất huyết giảm tiểu cầu 

- Hemophilia 

- Thiểu yếu tố đông máu 

- Nhiễm khuẩn huyết 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch 

can thiệp 

2. Phương tiện 

- Tiến hành tại phòng tim mạch can thiệp (máy chụp mạch kỹ thuật số, monitor theo dõi 

điện tim, monitor theo dõi áp lực). 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, iodine, lidocaine). 
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- Catheter pigtail chụp tĩnh mạch chủ. 

- Bộ Filter tĩnh mạch chủ. 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích rõ về phương pháp đặt filter tĩnh mạch chủ, các tai biến, nguy cơ và rủi 

ro trong thủ thuật. 

- Ký cam đoan trước thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát khuẩn vị trí đường vào tĩnh mạch: thường dùng từ đường tĩnh mạch dưới đòn bên 

phải hoặc đường tĩnh mạch đùi đối bên với tĩnh mạch có huyết khối tĩnh mạch sâu. 

- Mở đường vào tĩnh mạch (kỹ thuật Seldinger). 

- Chụp tĩnh mạch chủ xác định vị trí tĩnh mạch thận hai bên: đưa pigtail catheter vào tĩnh 

mạch chủ vị trí xuất phát tĩnh mạch thận hai bên, chụp mạch xác định vị trí xuất phát 

tĩnh mạch thận hai bên và đánh giá  đường kính tĩnh mạch chậu. 

- Đặt filter: đưa ống thông đến vị trí cần đặt Filter sau đó đẩy filter đã được thu gọn trong 

ống đến sát đầu ống thông, tại vị trí đã xác định  dưới tĩnh mạch thận; một tay giữ chặt 

que đẩy, một tay kéo ống thông về làm filter trồi ra và tự nở ra và cố định vào thành 

tĩnh mạch chủ. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng 

+ Liên quan chọc tĩnh mạch dưới đòn gây tràn khí màng phổi; chảy máu trong; chọc 

vào động mạch… 

+ Filter bị di lệch: có thể dùng snare kéo chỉnh lại dưới khống chế của ống thông. 

+  Filter bị gãy (thường xuất hiện muộn) gây thủng, tách thành   tĩnh mạch. 

+ Co thắt tĩnh mạch chủ (rất ít gặp) 

+ Biến chứng tắc mạch… 

- Theo dõi các chức năng sống còn. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau đặt filter tĩnh mạch chủ như dị ứng thuốc 

cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 
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18.533. CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH PHỔI SỐ HÓA XÓA NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong hẹp nhánh động mạch phổi được áp dụng mang tính chất tạm thời đối với các tình 

trạng bệnh lý sau: 

- Tim bẩm sinh có tím: dòng máu cung cấp cho phổi phụ thuộc ống động mạch (ví dụ teo 

van động mạch phổi, teo van 3 lá ….) và động mạch phổi bị hẹp. 

- Tim bẩm sinh trong đó tưới máu tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch (gián 

đoạn cung động mạch chủ, hội chứng thiểu sản tim trái) và ống động mạch bị hẹp. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tim bẩm sinh có tím: tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch hẹp, 

độ bão hòa oxy dưới 70%. 

- Tim bẩm sinh có tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch, ống động mạch bị hẹp 

gây thiếu máu dẫn đến tình trạng toan hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh hoặc gia đình từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và  ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ mở đường vào: 

+ Sheath động mạch 4F hoặc 5F (tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch). 

+ Sheath tĩnh mạch 5F, 6F và sheath động mạch 4F, 5F (tuần hoàn hệ thống phụ thuộc 

ống động mạch) 

+ Kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche, ống thông MP, ống thông pigtail, guide wire mạch vành, 

guiding catheter JR. 

- Bơm áp lực. 

- Stent các cỡ. 

- Thuốc cản quang, máy chụp buồng tim. 
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- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc  điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Đường động mạch đùi (thường bên phải) trong trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc 

ống động mạch. 

- Tĩnh mạch đùi (thường bên phải) và động mạch đùi (nếu có thể) trong trường hợp tuần 

hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch. 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. 

- Xác định kích thước và giải phẫu ống động mạch. 

- Chụp động mạch chủ (trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch) hoặc chụp 

động mạch phổi (trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch) xác định 

mức độ hẹp, giải phẫu và kích thước ống động mạch. 

3. Tiến hành nong động mạch phổi 

Trường hợp tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng guiding catheter JR (có đục lỗ bên) đưa sát miệng ống động mạch. 

- Lái wire terumo qua ống động mạch vào nhánh động mạch phổi. Trường hợp ống động 

mạch hẹp quá khít có thể dùng wire mạch vành lái qua. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 

- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá độ bão hòa oxy sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

Trường hợp tuần hoàn hệ thống phụ thuộc ống động mạch 

- Dùng ống thông MP thông tim phải đi lên động mạch phổi. 

- Đưa guide wire terumo vào ống thông lái qua ống động mạch vào động mạch chủ xuống. 

Trường hợp ống động mạch hẹp quá khít có  thể dùng wire mạch vành lái qua. Đo áp 

lực của động mạch chủ phía sau ống trước khi nong bóng. 

- Thay ống thông MP bằng ống thông dẫn đường có kích thước lớn hơn. 

- Nong chỗ hẹp bằng bóng với kích thước và áp lực tăng dần, giới hạn kích thước bóng 

dựa vào kích thước của phần ống tham chiếu không  bị hẹp. 
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- Chụp lại sau nong bằng bóng để xác định kích thước và độ dài của stent. 

- Tiến hành đặt stent ống động mạch: Đưa stent trượt trên guide wire  lên vị trí của ống 

động mạch, chụp kiểm tra, khi stent đúng vị trí, tiến hành nong bóng để stent nở áp sát 

vào ống động mạch, có thể tiến hành nong lại để stent nở hoàn toàn. 

- Chụp kiểm tra sau đặt stent và đánh giá áp lực của động mạch chủ xuống sau thủ thuật. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

- Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

+ Uống Aspirin 100mg/ngày, Plavix 75mg/ngày trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Tràn máu màng tim do thủng tim 

- Biểu hiện bằng hội chứng ép tim cấp và thiếu máu cấp. 

- Xử trí: chọc dẫn lưu dịch màng tim cấp cứu, truyền dịch, truyền máu đảm bảo khối 

lượng tuần hoàn, liên hệ ngoại khoa phẫu thuật khâu lỗ thủng. 

2. Co thắt ống động mạch 

- Là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, biểu hiện suy hô hấp và suy tuần hoàn rất nhanh. 

- Xử trí: Dùng thuốc giãn mạch (nitrat…), chuyển phẫu thuật cấp cứu. 

- Đề phòng: Thao tác đưa ống thông, dụng cụ phải rất nhẹ nhàng. 

3. Tắc stent 

- Đề phòng: dùng thuốc chống đông đầy đủ. 

- Xử trí: can thiệp nong, hút huyết khối trong stent. 

4. Biến chứng khác 

- Tắc mạch do khí, chảy máu ……. 

- Biễn chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động – tĩnh mạch… 
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18.543. CHỤP, NONG VÀ ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH THẬN  

SỐ HOÁ XOÁ NỀN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hẹp động mạch thận có thể gây tăng huyết áp và/ hoặc gây ra suy thận dẫn đến suy tim và 

bệnh não do tăng huyết áp. Can thiệp động mạch thận là quá trình nong bóng và đặt stent 

làm khôi phục đường kính động mạch thận,  giúp cho động mạch thận trở lại chức năng 

sinh lý bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Theo khuyến cáo của AHA/ACC năm 2005 về can thiệp mạch ngoại biên, các chỉ định 

của can thiệp động mạch thận qua da bao gồm: 

- Hẹp động mạch thận gây tăng huyết áp ác tính, tăng huyết áp không kiểm soát được 

bằng thuốc. 

- Hẹp động mạch thận gây suy thận tiến triển. 

- Hẹp động mạch thận ở người có một thận. 

- Hẹp động mạch thận gây triệu chứng suy tim hoặc phù phổi thoáng qua tái phát nhiều 

lần. 

- Cải thiện triệu chứng ở người bệnh hẹp động mạch thận đồng thời có đau thắt ngực 

không ổn định hoặc suy tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp động mạch thận không nhiều (< 70%) và chưa gây triệu chứng. 

- Các bệnh lý nhiễm trùng đang tiến triển, rối loạn đông máu, suy thận chưa khống chế 

được… 

- Hẹp động mạch thận kèm theo các bệnh lý phức tạp khác… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sỹ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Bù dịch cho người bệnh và dùng acetylcysteine để tránh bệnh thận do thuốc cản quang. 

- Người bệnh cần được làm đầy đủ các thăm dò không xâm nhập chẩn đoán hẹp động 

mạch thận: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính,... 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Duy trì thuốc hạ áp nếu người bệnh đang dùng 

thuốc hạ áp. 

3. Dụng cụ 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

+ Ống thông pigtail để chụp không chọn lọc ĐMC bụng, ống thông JR 04 để chụp chọn 

lọc động mạch thận. 

+ Ống thông can thiệp động mạch thận: thường dùng các loại KR4, IMA, MP, hockey 

stick, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch thận cần can thiệp và thói quen của 

thủ thuật viên. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,035 cho ống thông can thiệp. 

+ Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y). 

+ Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

+ Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc  stent theo một áp lực mong 

muốn. 

+ Dây dẫn (guidewire) 0,014 hoặc 0,035 dùng để can thiệp động mạch thận. 

+ Bóng nong động mạch thận và stent: chọn kích thướctùy theo đặc điểm tổn thương. 

+ Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

4. Hồ sơ bệnh án 

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi (thông thường là động mạch đùi). 

- Một số trường hợp (động mạch thận xuất phát cao theo hướng từ trên xuống dưới hoặc 

bệnh lý ĐMC, động mạch chậu) có thể dùng động mạch quay hoặc động mạch cánh 

tay. 

- Đặt sheath 6F, 7F, hay 8F, tuỳ trường hợp. 

- Sau khi đã mở đường vào mạch máu, dùng thuốc chống đông (heparin) và duy trì ACT 

ở mức 250-300 giây. 

2. Chụp động mạch chủ 

- Chụp động mạch chủ bụng cho phép đánh giá vị trí lỗ vào động mạch thận, có hẹp lỗ 

vào động mạch thận hay không, có động mạch thận phụ hay không, mức độ vôi hoá 

động mạch chủ. 

- Đưa ống thông pigtail vào vị trí ngang với đốt sống thắt lưng đầu tiên, bơm khoảng 6-

12 mL thuốc cản quang, với tốc độ 20 mL/giây. 

- Đánh giá động mạch thận trái rõ nhất ở tư thế AP, với thận phải là góc nghiêng trái 15-

30 độ (LAO 30). Khi chụp động mạch chủ, cần chụp đủ lâu để thuốc cản quang ngấm 

toàn bộ hệ động mạch thận, qua đó đánh giá kích thước và chức năng thận. 

3. Đặt ống thông can thiệp 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 
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còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch thận. 

- Kết nối ống thông  đuôi guiding với đường đo áp lực. Chênh lệch áp  lực đỉnh-đỉnh > 

20 mmHg được coi là có hạn chế dòng chảy mạch thận. 

4. Tiến hành can thiệp động mạch thận 

- Luồn guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch thận. 

- Có thể dùng guidewire 0,014 inch, 0,018 inch, hoặc 0,035 inch. Guidewire 0,014 inch 

được ưa chuộng hơn vì phần lớn thiết bị như stent, bóng,… đều phù hợp nhất với 

guidewire 0,014 inch. Tránh dùng loại guidewire ngậm nước và guidewire cứng vì nguy 

cơ gây thủng nhánh bên mạch thận và chảy máu. 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Kích cỡ bóng trung bình đường kính 3,4 đến 5 mm, chiều dài 8 đến 15 mm. Những bóng 

dài hơn thường gây áp lực lên toàn bộ mạch thận, dẫn tới co thắt động mạch thận. 

+ Nên dùng bóng nhỏ hơn 1 mm so với kích thước thật của động mạch thận đo được. 

+ Nếu mạch thận hẹp khít, xơ vữa nhiều, có thể cần dùng bóng nhỏ hơn nữa. 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng 

- Đặt stent động mạch thận 

+ Trong trường hợp loạn sản xơ cơ, nong bóng đơn thuần là đủ.  Tuy nhiên nếu hẹp mạch 

thận do xơ vữa, thường cần phải đặt stent. 

+ Thường dùng stent có bóng thay vì stent tự nở, nhất là khi can thiệp lỗ vào hay đoạn 

gần động mạch thận. 

+ Đường kính stent nằm trong khoảng 5-8 mm, chiều dài 10-20  mm. 

+ Sau khi đặt stent, có thể cần nong lại bằng bóng áp lực cao để  đảm bảo stent nở hoàn 

toàn 

+ Trong trường hợp hẹp lỗ vào động mạch thận, stent cần bao phủ toàn bộ tổn thương, 

và nhô vào động mạch chủ bụng khoảng 1 đến 2 mm. 

- Với trường hợp xơ vữa gây hẹp động mạch thận hai bên, thầy thuốc có thể lựa chọn 

can thiệp cả hai bên đồng thì hoặc hai thì. 

- Chụp lại động mạch thận sau can thiệp: đánh giá có tắc mạch đoạn xa, thủng mạch thận, 

hay chảy máu nhu mô thận hay không. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

1. Biến chứng 

- Biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch. 

- Tắc động mạch thận đoạn xa; nhồi máu thận. 

- Dòng chảy chậm hoặc không có dòng chảy (slow flow hoặc no reflow) 

- Suy thận do thuốc cản quang hoặc do tắc động mạch thận. 

- Tách thành động mạch thận, cần phát hiện sớm và đặt stent. 

- Thủng/vỡ động mạch thận gây chảy máu ổ bụng; chảy máu nhu mô thận, chảy máu bao 

thận; tụ máu sau phúc mạc… cần phát hiện sớm, xử trí ngoại khoa nếu mức độ nặng. 
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- Bóc tách động mạch chủ, động mạch chậu liên quan đến can thiệp: cần phát hiện sớm, 

đặt stent nếu có biến chứng nặng. 

2. Chăm sóc người bệnh sau thủ thuật 

- Chăm sóc người bệnh sau can thiệp động mạch thận cũng tương tự như sau can thiệp 

động mạch ngoại biên. Cần chú ý theo dõi vị trí chọc mạch, xem có chảy máu hay hình 

thành khối máu tụ hay không. 

- Cần theo dõi sát số đo huyết áp của người bệnh. Huyết áp có thể tụt nhiều, vì thế sau 

can thiệp mạch thận thành công, cần điều chỉnh các thuốc hạ áp đang sử dụng. 

- Theo dõi lượng nước tiểu và chức năng thận của người bệnh 

- Dùng aspirin kéo dài, có thể dùng thêm clopidogrel (liều 75 mg) trong một tháng. 
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18.544. ĐÓNG CÁC LỖ RÒ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bít các đường thông mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một hệ 

thống mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch chính, hoặc ở 

một điểm khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể  đạt được với nhiều phương pháp qua đường 

ống thông như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng bằng dụng cụ (ADO, Vascular 

Plug), tắc nghẽn bằng gel, chất lỏng, các hạt. Việc lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể 

rất quan trọng như dò động tĩnh mạch hệ thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, 

những người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch 

- Những khối thông động tĩnh mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động 

tĩnh mạch có kích thước nhỏ này khi vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với những 

khối có kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu thấp,…. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp 

- 01 điều đưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

3. Phươngtiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch : sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Guiding can thiệp, bộ thả dụng cụ, guide wire, các catheter chụp chẩn đoán khác nhau 

tùy theo bệnh lý và yêu cầu của bác sĩ. 

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy được gắn: 

+ Màn tăng sáng: giúp quan sát các dụng cụ can thiệp 

+ Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,... 
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Hình 1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền Digitex 2400 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường kính đoạn 

ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất liệu khác nhau. 

Các coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

- Dụng cụ: 

+ Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định trong các 

trường hợp gây tắc các mạch ngoại vị; có các cỡ từ 4-16 mm (các cỡ chênh nhau 

2 mm). Hai đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. Plug có thể đưa qua ống thông 

5,6, 8 Fr. 

+ Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng là dạng 

dụng cụ tự nở làm từ lưới sợi nitinol  phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

4. Hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bít dò các đường thông bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp như 

dò động tĩnh mạch phổi, dò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch, dò động mạch vành,... Trong 

bài này chúng tôi xin trình bày về các mục sau: 

Tắc dò động- tĩnh mạch 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. Dị 

dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường tiến hành có gây mê 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được sử dụng 

nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên thẳng 

nhất, ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc nghẽn 

tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch, ống thông (MP hoặc pigtail) xác định vị trí dò và tương 

quan với các mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa vào nhánh mạch cấp 
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máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau thường sử dụng là trước – 

sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. Nếu 

ống thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và khó khăn 

để đưa coil vào ống thông. Coil 0.018 inch và 0.025 inch phù hợp với ống thông 3 Fr, 

tương ứng là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4 Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, trong 

chỗ dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. Coil nhỏ 

hơn không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi thẳng và có thể 

vượt qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép không gỉ; sau đó từ 

ống vào ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi thả khỏi ống thông, coil 

thành dạng và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn giản, chiều dài coil và đường 

kính xác định số vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo huyết khối. Sau thả coil, mạch máu 

bị tắc do hình thành huyết khối và tổ chức hóa sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi 

và hướng đi ngoằn nghèo, hệ thống micro catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận 

vị trí . Các coil sợi platin xoắn hoặc các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ 

mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết khối 

không hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống thông để 

thả coil tiếp theo. Gây tắc tạm thời bằng bóng có thể giúp ích. Có thể kết hợp thả coil 

và tiêm bọt gelatine (Gelfoam, Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, 

tiêm chậm bằng tay, để không trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi tắc 

nhánh mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây tắc nhánh 

mạch nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch máu. Lựa chọn phụ 

thuộc vào giải phẫu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu thuật viên. Plug có thể 

đưa qua ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056–0.088 inch phụ thuộc đường 

kính plug và dụng cụ bít ống cần sheath dài 5 Fr hoặc 6 Fr. 

Dò động- tĩnh mạch phổi 

- Đường vào: tĩnh mạch đùi 

- Có thể tiến hành gây mê hoặc gây tê. 

- Mục đích: xác định vị trí dò động tĩnh mạch phổi và các nhánh mạch cấp máu. 

- Thông thường chụp mạch phổi trái, phải chọn lọc với ống thông pigtail sơ bộ và ống 

thông MP để thu nhận chi tiết hơn. 

- Với dạng phổ biến nhất của PAVM (một nhánh cấp máu đơn độc) là gây tắc động mạch 

ngay trước vị trí đổ vào phình của PAVM. Gây tắc gần hơn  sẽ làm tắc các nhánh tới 

nhu mô phổi bình thường và có thể gây nhồi máu phổi. Điều quan trọng là đánh giá 

đường kính nhánh mạch nuôi để đảm bảo không lớn hơn đường kính coil. Nếu không 

sẽ gây tắc nghẽn hệ thống. Do vậy quan trọng là đầu ống thông nằm vị trí ổn định và 

kiểm tra ngay trước khi thả coil. Dây dẫn dài, đầu mềm được dùng để đưa và đẩy coil. 
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- Mục đích tạo huyết khối coil là tạo khối khu trú ngay gần dị dạng. Nếu đường kính coil 

lớn hơn đáng kể đường kính mạch, coil có thể dải dọc theo mạch máu và không gây tắc 

được. 

 

 

Hình 2: Phân loại PAVM 

- Ban đầu, các coil thông thường được đẩy ra đầu ống thông trên dây dẫn. Di chuyển nhẹ 

khi coil nằm đầu ống thông. Hiện có một số coil thả có kiểm soát. Ưu điểm là các coil 

này có thể thả hoàn toàn nhưng vẫn gắn với dây dẫn và chỉ giải phóng nếu vị trí tối ưu. 

Hiện tại,  đường kính lớn nhất của các dụng cụ này là 12 mm. Khi tối ưu hóa được vị 

trí thả coil, phần quan trọng của coil được đặt ở vòng đầu tiên hoặc vòng đẩy; tạo thuận 

cho đặt coil kế tiếp, thường có cỡ nhỏ hơn. Nếu động mạch cấp máu cho nhánh PAVM 

có cỡ lớn và cổ ngắn, có thể đưa ống thông vào túi phình lớn và thả coil đường kính lớn 

trực tiếp. Điều này giúp ngăn coil ở đoạn mạch xa di lệch qua túi dị dạng mạch. 

- PAVM rất lớn có thể gây shunt phải trái lớn dẫn tới thuyên tắc mạch hệ thống. Kết quả 

lâu dài tốt đã được ghi nhận, nhưng ở những trường hợp cần tiến hành thì 2. Các dụng 

cụ mới như plug có thể hiệu quả và an toàn hơn. Kích cỡ plug lớn nhất hiện có đường 

kính 16 mm và cần ống thông 8 Fr thả. Với coil thả có kiểm soát, có thể di chuyển tới 

vị trí tối ưu để thả. Khi nhồi máu phổi sau chụp động mạch phổi, điều quan trọng là 

chọn coil và dụng cụ dựa trên giải phẫu. Sau kết thúc  thủ thuật, điều quan trọng là bộc 

lộ động mạch cấp máu bị tắc nghẽn. 

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 

- Di lệch dụng cụ 

- Tan máu 
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18.657. CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Chụp động mạch vành là thủ thuật cơ bản và sử dụng rất rộng rãi trong các quy trình can 

thiệp về tim mạch với mục đích đánh giá toàn bộ hệ động mạch vành về mặt hình thái. 

Chụp động mạch vành được tiến hành với việc sử dụng các ống thông chuyên dụng để đưa 

thuốc cản quang vào trong lòng động mạch vành, qua đó hiển thị hình ảnh của hệ động 

mạch vành trên màn hình tăng sáng, dựa vào các hình ảnh này cho phép đánh giá những 

tổn thương của hệ động mạch vành như hẹp, tắc, lóc tách, huyết khối,… 

II. CHỈ ĐỊNH 

13. Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

14. Đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 

15. Đau thắt ngực ổn định: chụp ĐMV nhằm mục đích xét can thiệp khi các thăm dò 

không xâm lấn thấy nguy cơ cao hoặc vùng thiếu máu cơ tim rộng, hoặc người bệnh 

đã được điều trị tối ưu nội khoa không khống chế được triệu chứng. 

16. Có thể chỉ định ở những người bệnh nghi ngờ có bệnh mạch vành hoặc đã biết trước 

có bệnh mạch vành. 

17. Chụp động mạch vành kiểm tra trước phẫu thuật tim, mạch máu lớn ở người lớn tuổi 

(nam > 45; nữ >50). 

18. Chụp động mạch vành kiểm tra trước những phẫu thuật không phải tim mạch ở những 

người bệnh nghi ngờ bệnh mạch vành. 

19. Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. 

20. Đau ngực tái phát sau can thiệp động mạch vành hoặc sau phẫu thuật  làm cầu nối chủ 

- vành. 

21. Suy tim không rõ nguyên nhân. 

22. Chụp động mạch vành kiểm tra những bất thường động mạch vành  được phát hiện 

trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch vành. 

23. Những người bệnh có rối loạn nhịp nguy hiểm (nhịp nhanh thất, blốc nhĩ-thất,...). 

24. Một số trường hợp đặc biệt khác (nghề nghiệp, lối sống nguy cơ cơ cao; kết hợp thăm 

dò khác…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối với chụp động mạch vành, chỉ lưu ý những 

chống chỉ định tương đối như: 

- Người bệnh trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng 

- Người bệnh có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang 

- Người bệnh suy thận nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

3. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 

4. Phương tiện 
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- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Catheter chụp mạch vành 

+ Ống thông Judkins (JR, JL) các cỡ 

+ Ống thông chụp mạch vành trong trường hợp sử dụng đường động mạch quay: Tiger 

5F, Ikari 6F 

Các loại ống thông khác tuỳ thủ thuật: Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP) 

A       B 

Hình A: Bộ ống thông thường dùng trong chụp động mạch vành từ động mạch đùi (ống 

thông chụp ĐMV phải Judkins (JR); ống thông chụp động mạch vành trái (JL); và ống 

thông pigtail để chụp buồng thất trái). Hình B: Các loại ống thông khác để chụp ĐMV, từ 

trái qua phải (ống thông chụp ĐMV phải loại 3D; JL; Ồng thông chụp ĐM vú trong trái 

(LIMA); ống thông Amplatz trái; VB; Cobra; Amplatz phải; Simon; JR 

- Guidewire dẫn đường cho catheter. 

- Dây nối với lọ thuốc cản quang. 

- 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang 

- Heparin: lấy 5000 đơn vị vào một xilanh 10ml. Dùng heparin nếu sử  dụng đường vào 

là động mạch quay, trường hợp đường vào là động mạch đùi thì không cần dùng heparin. 

- Nitroglycerin (NTG): lấy 2mg nitroglycerin pha với vừa đủ 20ml nước muối sinh lý để 

tạo thành dung dịch có hàm lượng nitroglycerin 100 microgam/1ml. 

- Các thuốc sử dụng sau khi mở đường vào mạch máu 

+ Với động mạch quay, sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào  động mạch quay từ 

3000-5000 đơn vị heparin, 200 µg nitroglycerin. Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 
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+ Với động mạch đùi, không cần tiêm heparin và nitroglycerin (nếu chỉ chụp ĐMV). 

 

Hình 2. Ống thông Tiger (Radial TIG) trong chụp ĐMV qua đường ĐM quay (trên) và ống 

thông Jacky (dưới). Hình 7.2.B.C. Mô tả kỹ thuật chụp ĐMV qua đường động mạch quay, 

chỉ cần 1 ống thông TIG là có thể chụp cả ĐMV trái và phải bằng cách xoay ống thông. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Chụp động mạch vành qua đường động mạch quay 

- Bơm nước muối sinh lý có pha sẵn heparin (flush) ống thông (catheter) chụp, lau dây 

dẫn (guidewire) bằng gạc tẩm nướ muối pha heparin. 

- Luồn dây dẫn vào trong lòng catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn  tại trong đường cản 

quang. 

- Chọc động mạch quay, luồn Introducer Sheath vào động mạch quay, tráng rửa Sheath 

bằng nước muối sinh lý pha heparin. 

- Bơm 100-200 microgam NTG vào động mạch qua ống sheath để hạn chế co thắt động 

mạch quay. 

- Bơm 5000 đơn vị heparin vào động mạch qua sheath. 

- Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 

- Đẩy dây dẫn và catheter (TIG) đồng thời qua động mạch quay cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy dây dẫn trước và catheter theo sau. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy 

trình để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống manifold. 

- Thiết lập chế độ máy chụp mạch: tốc độ chụp 15 khung hình/giây. Cỡ bóng 7 inches 

(18 cm). Có thể thay đổi tuỳ thuộc thủ thuật viên. 
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- Chụp chọn lọc động mạch vành (hình 2.B.C.) 

+ Xoay catheter để đầu catheter vào thân chung động mạch vành trái. Tiến hành chụp 

chọn lọc động mạch vành trái, lượng thuốc cản quang cho mỗi lần chụp từ 6-10ml. 

+ Xoay catheter sang xoang vành phải và chọn lọc vào động mạch vành phải. Chụp chọn 

lọc động mạch vành phải, lượng thuốc cả quang cho mỗi lần chụp từ 4-6ml. 

+ Các góc chụp động mạch vành được trình bày trong bảng 7-1. 

Bảng 7-1. Các góc chụp động mạch vành 

Đoạn mạch vành Lỗ vào, các chỗ phân nhánh 

Thân chung động mạch vành trái Trước sau (AP) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng trái chếch chân (Spider) 

Đoạn 1 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch 

chân 
Đoạn 2 động mạch liên thất trước Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng phải chếch đầu 

Nghiêng trái 90˚ (lateral) 

Đoạn 3 động mạch liên thất trước AP 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh chéo (Diagonal) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu hoặc chếch chân 

Đoạn 1 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 

Đoạn 2 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân Nghiêng phải chếch đầu 

Nhánh giữa (Ramus) Nghiêng trái chếch chân Nghiêng phải chếch 

chân Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh bờ (OM) Nghiêng phải chếch chân Nghiêng trái chếch 

chân 
 Nghiêng phải chếch đầu (đánh giá đoạn xa) 

Đoạn 1 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ 

Đoạn 2 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ Nghiêng phải 30˚ Nghiêng trái 

90˚ 
Đoạn 3 động mạch vành phải Nghiêng trái chếch đầu Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh liên thất sau (RPDA) Nghiêng trái chếch đầu 
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Nhánh sau bên (RPL) Nghiêng trái chếch đầu 

Nghiêng phải chếch đầu Nghiêng phải 30˚ 

Trong thực hành, các tư thế thường dùng để đánh giá động mạch vành  như sau: 

- Chụp ĐMV phải: Nghiêng trái (LAO) 30
o 

sẽ thấy rõ toàn bộ đường đi ĐMV phải; Nghiêng 

trái (LAO) 30
o 

và chếch đầu (CRA) 30
o 

sẽ thấy rõ toàn đoạn 3, hai nhánh PDA và PLV 

của ĐMV phải; Nghiêng phải (RAO) 30
o   

sẽ thấy rõ đoạn 2 ĐMV phải. 

- Chụp ĐMV trái: (1) Tư thế Nghiêng Phải (LAO) 10
o 

và chếch chân (CAU) 30
o 

cho rõ 

thân chung ĐMV trái (LM), đoạn 1 LAD và toàn bộ LCx; (2) Tư thế Nghiêng trái (LAO) 

30 - 40
o 

và chếch chân (CAU) 30 - 40
o 

(còn gọi là tư thế Spider View), cho phép quan sát 

rõ LM, chỗ chia nhánh và đoạn 1 của LAD và LCx; (3) Tư thế Nghiêng phải (RAO) 0-10
o 

và chếch đầu (CRA) 35 - 40
o
, cho phép quan sát rõ đoạn 2, 3 của LAD và các nhánh 

Diagonal. 

2. Chụp động mạch vành qua đường động mạch đùi 

- Bơm rửa catheter chụp và dây dẫn, luồn dây dẫn vào trong lòng  catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn tại trong đường cản 

quang. 

- Mở đường vào động mạch đùi. 

- Đẩy dây dẫn và catheter chụp động mạch vành qua động mạch đùi cho tới gốc động mạch 

chủ. Lưu ý: luôn đẩy guidewire đi trước và catheter theo sau. Thận trọng tránh để 

guidewire đi lên động mạch cảnh. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện quy trình 

để đảm bảo không có không khí trong catheter và  hệ thống manifold. 

- Chụp chọn lọc động mạch vành trái và phải tương tự quy trình chụp  qua đường động 

mạch quay. Lượng thuốc cản quang tương tự như chụp qua động mạch quay. 

 
 

- Hình 7.4. Kỹ thuật chụp ĐMV từ đường động mạch đùi: chụp ĐMV trái với ống 
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Hình 7 

thông JL (A-D); Chụp ĐMV phải với ống thông JR (E-G) 

3. Đánh giá kết quả chụp động mạch vành 

- Hình ảnh giải phẫu hệ động mạch vành liên quan chụp mạch (hình 7.4) 

 

Hình 7.4. Hình ảnh hệ thống ĐMV: LMCA: thân chung ĐMV trái; LAD: Nhánh Liên Thất 

Trước; Circomflex (LCx): Nhánh ĐM Mũ; RCA: Nhánh ĐM vành phải; Diag.: Nhánh 

Chéo; OM: Nhánh Bờ; PDA: Nhánh liên thất sau (xuất phát từ ĐMV phải); PL: nhánh 

quặt ngược thất trái; Septal Perf.: Nhánh vách; RV Branch: Nhánh thất phải; AVN: 

Nhánh nuôi nút nhĩ thất; LA: nhánh nhĩ trái; LIMA:  động mạch vú trong trái; Ramus 

Int.: Nhánh Phân Giác. 

- Các tư thế thường chụp đánh giá ĐMV trái: 

+ Nghiêng phài, chếch chân (RAO 10
o
, CAU 30

o
): cho phép đánh giá rõ LM; LAD1  

và toàn bộ LCx. (hình 7.5A) 

+ Nghiêng phài, chếch đầu (RAO 10
o

, CRA 30 -40
o
): cho phép đánh giá rõ LAD đoạn 

2-3 (hình 7.5B) 

+ Nghiêng trái, chếch chân (LAO > 30
o
, CAU > 30

o
): tư thế Spider cho phép đánh giá rõ 

LM; chỗ chia nhánh, LAD1 và LCx1. (hình 7.5C) 

A B C 

Hình 7.5: Hình ảnh chụp ĐMV trái ở các tư thế (xem phần trên) 
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- Các tư thế thường dùng đánh giá ĐMV phải (RCA): hình 7.6 

+ Nghiêng trái (LAO 30o): cho phép nhìn toàn bộ ĐMV phải, như hình chữ C và chia 3 

đoạn theo góc gập này (hình 7.6A) 

+ Nghiêng phải (RAO 30o): cho phép nhìn rõ đoạn 2 ĐMV phải và một số nhánh (hình 7.6B) 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.6. Hình ảnh chụp ĐMV phải ở tư thế Nghiêng trái 30
o 

(A) và Nghiêng phải 30
o 

(B) 

Cách đánh giá kết quả 

- Đánh giá tổng quan giải phẫu hệ ĐMV, bên phải hay trái trội hơn (căn cứ vào nhánh 

PDA bên phải có nuôi dưỡng bù sang trái nhiều không). 

- Đánh giá các bất thường về giải phẫu, vị trí xuất phát, đường đi ĐMV… 

- Đánh giá tổn thương ĐMV: 

+ Vị trí tổn thương (hẹp) 

+ Số lượng nhánh bị hẹp 

+ Mức độ hẹp đo theo % đường kính chỗ hẹp nhất so với chỗ lành tham chiếu trước 

chỗ hẹp (nhẹ < 50%; vừa 50 – 70%; nhiều > 70%; tắc hoàn toàn) 

+ Tính chất hẹp: lệch tâm, vôi hóa, dài, huyết khối 

+ Dòng chảy phía sau 

+ Tuần hoàn bàng hệ 

+ Tính toán các thang điểm theo AHA/ACC; SYNTAX… 

- Các đánh giá khác: cầu cơ ĐMV… 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Giảm đột ngột áp lực trong khi chụp động mạch vành: thường là do có tổn thương lỗ 

vào động mạch vành nên đầu catheter chụp gần như bịt kín lỗ vào động mạch vành, lập 

tức rút catheter ra khỏi động mạch vành. 

- Rối loạn nhịp trầm trọng: nhịp chậm xoang, ngừng xoang, nhịp nhanh thất, rung 

thất,...Lập tức rút catheter chụp ra khỏi động mạch vành, sốc điện hoặc dùng thuốc để 

khống chế các rối loạn nhịp kể trên. 

- Co thắt động mạch quay quá mức: bơm 100-200 µg nitroglycerin vào động mạch quay, 

rút nhẹ nhàng catheter chụp và cân nhắc chụp qua động mạch đùi. 
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- Tắc ĐMV cấp do: gây tách thành ĐMV; huyết khối cần phát hiện và khắc phục ngay 

bằng biện pháp can thiệp nong bóng, đặt stent, hút huyết khối… Nếu do bơm khí vào 

ĐMV, cần phát hiện sớm, có thể hút khí, giảm đau, chống đông đầy đủ. 

- Thủng, vỡ ĐMV: do quá thô bạo, là một cấp cứu cần hút dịch màng  tim, khống chế 

chỗ vỡ bằng bóng, stent có màng bọc, phẫu thuật cấp  khi cần thiết. 

- Theo dõi vết chọc động mạch sau khi rút sheath để xử lí biến chứng chảy máu. 

- Tổn thương mạch quay hay mạch cánh tay gây thủng mạch, biểu biện người bệnh thấy 

đau và sưng nề cánh-cẳng tay: băng ép cánh-cẳng tay không cho chảy máu thêm. Có 

thể chụp động mạch để xác định vị trí tổn thương và dùng băng đo huyết áp để tạo áp 

lực ép trong vòng 10-15 phút... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Morton J.Kern. Interventional Cardiac Catheterization Handbook 3rd- 2013; 169-220. 

2. Percutaneous interventional cardiovascular medicine- The PCR- EAPCI textbook: volume II, 

part 3. 
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18.658. CHỤP, NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG BÓNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các 

thủ thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp 

gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động 

mạch vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng 

nguy cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc 

lại trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua da 

lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 

thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối 

loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và 

thói quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của 

thủ thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức 

chế GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược 

dòng động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 
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đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. 

Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp 

ĐMV đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 

60o, đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào 

nhánh nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc 

cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào ý 

định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành 

sau khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa 

được nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp 

lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế 

chụp khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể 

sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành 

động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc 

tách động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi 

động mạch vành, kết thúc thủ thuật. 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong 

vòng 3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath nếu 

ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 

10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có tình 

trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có 

hẹp lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn 

huyết động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-

catheter để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

+ Nitroglycerin: 100-200µg 
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+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng 

dụng cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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18.659. NONG VÀ ĐẶT STEN ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các thủ 

thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp 

gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động 

mạch vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng 

nguy cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc 

lại trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua da 

lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 

thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối 

loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và 

thói quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của 

thủ thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức 

chế GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược 

dòng động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 
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đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. 

Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp 

ĐMV đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

1. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 

60o, đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào 

nhánh nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc 

cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào ý 

định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành 

sau khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa 

được nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp 

lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế 

chụp khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể 

sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành 

động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc 

tách động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi 

động mạch vành, kết thúc thủ thuật. 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong 

vòng 3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath nếu 

ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 

10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có tình 

trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có 

hẹp lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn 

huyết động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-

catheter để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

+ Nitroglycerin: 100-200µg 
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+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng 

dụng cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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18.660. SINH THIẾT CƠ TIM 

I. CHỈ ĐỊNH 

Khuyến cáo Mức độ 

1-  Suy tim mới khởi phát kéo dài thời gian < 2 tuần với kích thước 

thất trái bình thường hoặc giãn và huyết động bất ổn (Hạ huyết áp, 

sốc tim). 

IB 

2- Suy tim mới khởi phát kéo dài 2 tuần đến 3 tháng với thất trái 

giãn và loạn nhịp thất mới xuất hiện, block nhĩ thất độ II hoặc III, 

hoặc không đáp ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 

2 tuần. 

IB 

3- Suy tim mới khởi phát kéo dài > 3 tháng với thất trái giãn và loạn 

nhịp thất, block nhĩ thất độ II hoặc IIImới xuất hiện hoặc không đáp 

ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 2 tuần. 

IIC 

4-  Suy tim do bệnh cơ tim giãn nỡ (DCM) nghi ngờ có liên quan 

đến phản ứng dị ứng và / hoặc do tăng bạch cầu ưa eosinophil 

(hypereosinophilic Syndrome) 

IIC 

5- Suy tim nghi ngờ bệnh cơ tim do anthracycline IIC 

6- Suy tim nghi ngờ bệnh cơ tim hạn chế không giải thích được IIC 

7- Nghi ngờ u cơ tim IIC 

8- Bệnh cơ tim ở trẻ em không giải thích được IIC 

9- Suy tim mới khởi phát kéo dài 2 tuần đến 3 tháng liên quan đến 

thất trái giãn, không có rối loạn nhịp thất hoặc block nhĩ thất độ II 

hoặc III mới xuất hiệnhoặc đáp ứng với việc điều trị thông thường 

trong vòng 1 đến 2 tuần. 

IIB 

10- Suy tim mới khởi phát kéo dài > 3 tháng với thất trái giãn không 

có loạn nhịp thất, block nhĩ thất độ II hoặc IIImới xuất hiện hoặc 

không đáp ứng với việc điều trị thông thường trong vòng 1 đến 2 

tuần. 

IIC 
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Khuyến cáo Mức độ 

11- Suy tim do bệnh cơ tim phì đại không giải thích được. IIC 

12- Nghi ngờ bệnh cơ tim thất phải do loạn nhịp (arrhythmogenic 

right ventricular cardiomyopathy) 

IIC 

13- Loạn nhịp thất không giải thích được IIC 

14- Rung nhĩ không giải thích được IIIC 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Chống chỉ định tương đối bao gồm RL đông máu, giảm tiểu cầu, tiếp cận mạch máu 

không đầy đủ, và van ba lá cơ học (mechanical prosthetic tricuspid valve) 

III. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 01 Bác sĩ trực tiếp làm thủ thuật. 

- 01 điều dưỡng phụ giúp. 

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch (nếu thực hiện tại phòng máy 

chụp mạch). 

2. Phương tiện 

- Giường cấp cứu. 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung. 

- Máy chụp, chiếu X Quang có màn tăng sáng. 

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật. 

- Dây điện cực và cable nối có khả năng nhận tín hiệu điện trong buồng tim và có khả năng 

dẫn xung kích thích từ máy tạo nhịp tim. 

- Introduce 7F. 

- Dung dịch NaCl 0,9%. 

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%. 

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 2 chiếc; 5ml: 1 chiếc. 

- Kim chọc mạch: 01 chiếc. 

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ. 

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết. 

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật. 

3. Người bệnh 
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- Người bệnh được chỉ định sinh thiết cơ tim theo yêu cầu lâm sàng. 

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá nhân và viết cam kết thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định chung. 

2. Kiểm tra người bệnh có đúng chỉ định và đã giải thích đầy đủ thông tin với người bệnh 

và người nhà người bệnh. 

3. Tiến hành thủ thuật 

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch đùi. 

- Đưa dụng cụ sinh thiết(forceps) qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải 

qua van 3 lá vào thất phải (phần thấp vách liên thất). 

- Bấm sinh thiết 4-5 mẫu cỏ tim ở các vị trí khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. THEO DÕI 

- Sau thủ thuật người bệnh cần được siêu âm tim kiểm tra dịch màng tim. 

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 

24h sau thủ thuật. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng chung (6%) 

- Biến chứng do chích hoặc đặt sheath (chích vào ĐM, phản ứng vagal, hematoma) 2,7% 

- RL nhịp tim (1,1%) 

- Thủng tim (0,5%) 

- Tràn khí màng phổi, tổn thương thần kinh lân cận 

- Biến chứng khác: huyết khối TM, nhiễm trùng 
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18.661. THÔNG TIM ỐNG LỚN  

I. ĐẠI CƯƠNG 

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương giải 

phẫu – sinh lý của tim – mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm 

sinh..) và những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông 

số huyết động học bao  gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, độ 

bão hoà oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng được 

chụp dưới màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bảng 6-1. Chỉ định thông tim 

Chỉ định Thủ thuật 

1. Bệnh động mạch vành  

a. Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

2. Nhồi máu cơ tim  

a. Đau thắt ngực không ổn định sau 

NMCT 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± thông tim phải 

c. Sốc tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

phải 

d. Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá) 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

3. Đột tử do tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

4. Bệnh van tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 
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5. Bệnh tim bẩm sinh Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 

6. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC 

7. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim 

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải 

8. Bệnh cơ tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, ± sinh thiết cơ tim 

9. Đánh giá trước và sau ghép tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, sinh thiết cơ tim 

- Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành 

thông tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh 

thần. 

- Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim 

cấp cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải 

nằm ngửa, tiến hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được 

vẫn tốt hơn là điều trị nội khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông 

tim, có thể cần đặt nội khí quản, đặt bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận 

mạch. 

- Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ 

yếu được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các  đường vào khác của thông tim 

được trình bày trong hình 6-1. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết 

bị cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm: 

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp 

- Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được 

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu 

- Nhiễm khuẩn, sốt 

- Có thai 

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng) 

- Suy tim nặng 

- Suy thận 

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được 
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- Người bệnh không hợp tác 

Hình 6-1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 bác sỹ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì? Từ đó: 

+ Xác định “lộ trình” thông tim? Bên nào? Các bước tiến hành? 

+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu? 

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào? 

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van… 

+ Cần đưa ra kết luận gì? 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 
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- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực. 

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết… 

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa ô xy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng 

tim; luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn … 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình thông tim phải (hình 6.2) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi 

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải 

- Nhĩ phải 

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới 

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 40 mmHg) 

+ Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra 

- Thất phải 

+ Đẩy catheter xuống thất phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 100 mmHg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; 

SVC: tĩnh mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; 

RVO: đường ra thất phải; RPA: động mạch phổi phải; RAAA: tiểu nhĩ phải: HV: 

tĩnh mạch trên gan) 
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- Mao mạch phổi bít 

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh 

phải hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít. 

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg). 

- Động mạch phổi 

- Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch phổi 

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg). 

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt 

- Kéo catheter về thất phải 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít – động mạch phổi 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi – thất phải 

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít. 

- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau 

để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các 

nhánh… 

2. Quy trình thông tim trái 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi 

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm 

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F 

cho sheath 6F) 

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng) 

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành 

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg) 

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên 

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3) 

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van 

động mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 6.3 

mô tả kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC. 

+ Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg) 

- Đánh giá thất trái 

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái 

(tốc độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg) 

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 30 độ 
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và nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút 

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên 

thất, các bất thường giải phẫu khác của thất  trái 

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua van 

động mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-

200 mmHg). 

- Đo bão hòa ô xy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu 

cầu.. 

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch 

chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch… 

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời 

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu. 

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái . 

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái 

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 

mm/giây) 

- Ghi đồng thời áp lực thất phải – thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế 

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick 

- Đánh giá các luồng thông trong tim 

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ 

4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác: 

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng  khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá 

đã chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong Van 

Hai Lá. 

 

 

 

 

Hình 6.3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên) 

và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới) 
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- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay). 

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt 

theo yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van 

động mạch chủ… 

VI. THEO DÕI 

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ 

- Theo dõi vị trí chọc mạch 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngày lập tức 

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch cần vệ sinh thay băng hàng ngày 
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18.662. NONG VAN HAI LÁ  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nong van bằng bóng qua da là kỹ thuật đưa ống thông đầu có bóng vào nhĩ trái qua chỗ 

chọc vách liên nhĩ rồi lái xuống thất trái và đi qua van hai lá, sau đó bóng sẽ được bơm 

lên theo cỡ tăng dần để làm nở phần eo của bóng gây tách hai mép van. Nong van hai 

lá có tỷ lệ thành công cao, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, ít đau, không có sẹo 

trên ngực..và có thể thực hiện trong các trường hợp nguy cơ cao như ở phụ nữ có thai, 

người suy tim nặng.. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Chọn lựa người bệnh nong van hai lá gồm: 

- Hẹp hai lá khít (diện tích lỗ van < 1,5 cm2) và có triệu chứng cơ năng (NYHA  2) 

- Hình thái van phù hợp cho nong van hai lá, theo thang điểm Wilkins   8 là tối ưu, một 

số trường hợp có thể xét nong van cho người bệnh có điểm Wilkins từ 8 – 10 (ở trung 

tâm có kinh nghiệm). 

- Không có huyết khối trong nhĩ trái (loại trừ bằng siêu âm qua thực quản). 

- Không có hở van hai lá hoặc van động mạch chủ mức độ vừa đến nhiều và chưa ảnh 

hưởng đến chức năng thất trái. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có hở van hai lá vừa đến nhiều hoặc hở/hẹp van động mạch chủ vừa đến 

nhiều 

- Có huyết khối trong nhĩ trái 

- Hình thái van (bộ máy van và tổ chức dưới van) dày dính nhiều, vôi  hóa (Wilkins >10 

điểm) 

- Mới có biến cố tắc mạch trong vòng 3 tháng. 

- Chống chỉ định tương đối: đang trong tình trạng nhiễm trùng chưa khống chế được; rối 

loạn đông máu… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch và động mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain 
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- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocaine) 

- Thuốc cản quang để bơm vào bóng Inoue: pha thuốc cản quang với nước muối sinh lý 

theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Kim Brokenbourgh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath. 

- Bộ bóng Inoue nong van hai lá 

+ Bóng Inoue. Kích cỡ tham khảo của bóng được chọn theo công  thức: cỡ bóng = chiều 

cao người bệnh/10 + 10. 

+ Que nong vách (dilator) 

+ Que lái (stylit) 

+ Bơm làm căng bóng 

+ Gudewire loại vòng 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi. Một số trường hợp chỉ cần đường 

vào tĩnh mạch. 

- Thông tim phải đo áp lực động mạch phổi. Đưa ống thông dưới sự dẫn đường của dây 

dẫn đến vị trị động mạch phổi đo áp lực động mạch phổi. 

- Xác định bóng nhĩ trái bằng cách chụp cản quang động mạch phổi để đợi đến khi thuốc 

qua thì tĩnh mạch trở về nhĩ trái. 

- Đưa ống thông pigtail qua động mạch đùi lên gốc động mạch chủ (hiện nay với kỹ thuật 

xác định bóng nhĩ trái, thường không cần đường động mạch đùi). 

- Chọc vách liên nhĩ. 

+ Mốc chọc vách liên nhĩ: có nhiều phương pháp, 2 phương pháp thường dùng hiện nay 

là: 

 Dựa trên bóng nhĩ trái: chia bóng nhĩ trái ra 3 phần từ trên xuống và từ trái sang phải, 

vị trí (mốc) chọc vách quanh góc 1/4 dưới bên phải (hinh 15.1) 

 Dựa trên mốc đường giữa: khoảng cách giữa bờ ngoài bên phải bóng nhĩ trái và đầu 

ống thông pigtal ở động mạch chủ. Vị trí chọc nằm trên đường giữa này và trong 

bóng nhĩ trái, trên bờ dưới của nhĩ trái khoảng nửa khỏang nửa đốt sống. 

+ Đưa guidewire lên tĩnh mạch chủ trên trước, sau đó luồn Mulins sheath lên vị trí tĩnh 

mạch chủ trên, luôn kim chọc vách liên nhĩ (Broukenbourgh) vào trong, đầu kim nằm 

trong cách đầu sheath khoảng 5mm. 

+ Kéo cả hệ thống về đến vị trí cần chọc vách liên nhĩ, điều chỉnh đôi chút hướng kim 

(thường khoảng 4-6h), sau đó tiến hành chọc vách liên nhĩ bằng cách đẩy kim trồi ra 

ngoài sheath. 

+ Xác định kim chọc đúng nhĩ trái bằng cách bơm một chút cản  quang hoặc kết nối áp 

lực, sau đó đưa Mulins sheath qua vách liên nhĩ sanh nhĩ trái. 

+ Đo áp lực nhĩ trái trước nong, đánh giá chênh áp qua van hai lá trước nong van 
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+ Tiêm heparin vào buồng nhĩ trái (2000-3000 đơn vị) 

- Đưa wire vòng qua vách liên nhĩ vào nhĩ trái. 

- Dùng que nong (dilator) nong tĩnh mạch đùi và vách liên nhĩ. 

- Nong van hai lá bằng bóng: 

+ Đưa bóng nong (đã được làm căng) vào nhĩ trái dựa trên wire vòng, 

+ Dùng que lái bóng đưa bóng nong qua lỗ van hai lá 

+ Bơm bóng nong từng bước để tách mép vao hai lá, đánh giá áp lực nhĩ trái, khả năng 

bị hở van hai lá tăng… để quyết định tăng cỡ bóng tối ưu 

- Đánh giá áp lực nhĩ trái, chênh áp qua van hai lá và áp lực động  mạch phổi sau nong 

van hai lá 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Hình 15.1 : Quy trình bong van hai lá bằng bóng Inoue 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn (nhịp tim, huyết áp, thở…) 

- Theo dõi các đường cong áp lực nhĩ trái, mức độ hở hai lá… sau mỗi lần nong van để 

quyết định tăng cỡ bóng đạt tối ưu. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp trong và sau nong van như hở hai 

lá, tai biến mạch não, tràn dịch màng ngoài tim .... 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 



  

` 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Các biến chứng nhẹ thoáng qua: cường phế vị (nhịp chậm, tụt huyết  áp; vã mồ hôi), 

cho atropin; ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ thoáng qua… 

- Biến chứng tồn lưu thông liên nhĩ lỗ nhỏ, gặp tỷ lệ ít và không gây những ảnh hưởng 

đáng kể. 

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: phát hiện sớm, chọc hút 

dịch kịp thời và truyền máu nếu cần; phẫu thuật  cấp cứu. 

- Hở hai lá do rách lá van hoặc đứt dây chằng: phát hiện sớm, cho các thuốc ngăn chặn 

suy tim trái – phù phổi cấp; phẫu thuật thay van cấp khi lâm sàng không ổn định. 

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng: cần chú ý lựa chọn người bệnh 

không có huyết khối; cho heparin khi làm thủ thuật; theo dõi sát khi xảy ra biến cố, cho 

chống đông nếu cần. 

- Các biến chứng khác: chảy máu chỗ chọc, nhiễm trùng… 
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18.663. NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Nong van động mạch chủ (ĐMC) bằng bóng qua da thường được thực hiện qua đường 

động mạch đùi, đưa bóng qua lỗ van động mạch chủ, bơm bóng nhiều lần để tách các 

mép van làm rộng diện tích lỗ van. Kỹ thuật này cải thiện tình trạng lâm sàng cho người 

bệnh ngay lập tức, tuy nhiên hiệu quả không kéo dài, do vậy chỉ thực hiện ở một số 

trường hợp nhất định như: hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em, người bệnh hẹp van ĐMC 

không thể phẫu thuật do tuổi cao, các bệnh khác phối hợp, nong bóng để cải thiện tình 

trạng người bệnh trước phẫu thuật.  

II. CHỈ ĐỊNH   

- Chỉ định được khuyến cáo để điều trị bệnh: hẹp van ĐMC bẩm sinh ở trẻ em.  

- Chỉ định nong van ĐMC như là một biện pháp điều trị tạm thời để cải thiện triệu chứng 

của người bệnh và để chờ biện pháp điều trị triệt để hơn. Đây là bệnh lý thoái hóa van 

ĐMC thường gặp ở người bệnh cao tuổi:  

+ Nong van ĐMC trước khi thay van ĐMC qua da.  

+ Hẹp van ĐMC có sốc tim. Nong van ĐMC có thể ổn định tình trạng người bệnh 

trong khoảng thời gian ngắn.  

+ Nong van ĐMC để cải thiện tình trạng nặng của người bệnh trước phẫu thuật thay 

van động mạch chủ.  

+ Nong van ĐMC ở người bệnh hẹp khít van ĐMC có phẫu thuật ngoài tim.  

+ Người bệnh có nguy cơ phẫu thuật quá cao cao như tuổi rất cao, bệnh nặng phối 

hợp…  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

- Người bệnh đang có tình trạng nhiễm trùng kèm theo.  

- Người bệnh hở hai lá mức độ nhiều.  

- Bệnh van động mạch chủ do thấp tim có kèm theo hở chủ nhiều.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp.  

- 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp.   

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật.  

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn.  

Gạc vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml; dụng cụ ba chạc.  

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 
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tại chỗ (lidocain hoặc novocain).  

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch: sheath mạch đùi.  

- Dụng cụ tạo nhịp thất (máy tạo nhịp tạm thời, dây điện cực).  

- Dụng cụ thông tim phải và thông tim trái (ống thông pigtail hai lòng, AL, MP, guide 

wire).  

- Guidewire siêu cứng (super stiff) đầu thẳng (0,035” x 300 cm).  

- Bóng nong van động mạch chủ các cỡ (đây là bóng thường dùng trong nong mạch ngoại 

vi hoặc một số thiết kế riêng cho nong van ĐMC).  

- Kim Brokenborugh chọc vách liên nhĩ, mullin sheath (nếu nong van xuôi dòng qua 

đường vách liên nhĩ).  

- Thuốc cản quang. Pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5.  

- Thuốc sử dụng trong thủ thuật (heparin, lidocain, thuốc cấp cứu)…  

4. Hồ sơ bệnh án  

 Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH   

1. Nong van ĐMC ngược dòng   

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải.  

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi phải.  

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 

giây.  

- Đưa pitail lên gốc ĐMC để chụp và đo đường kính vòng van.  

- Chọn bóng nong van ĐMC (đường kính bằng đường kính vòng van).  

- Lái guidewire qua lỗ van ĐMC ngược chiều: thường dùng ống thông loại AL (0.5-1.0) 

lên ĐMC, xoay ống thông đồng thời đẩy guidewire cứng 0.035 đầu thẳng xuống buồng 

thất trái. Một số trường hợp có thể dùng ống thông loại pigtail hoặc MP kèm guidewire 

loại ngậm nước (hydrophylic wire).   

- Tráo ống thông AL bằng ống thông pigtail hai lòng, đo chênh áp qua van động mạch 

chủ. 

- Đẩy bóng nong qua guidewire đến vị trí van ĐMC.   

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút).  

- Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật.   

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu.   
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Hình 1. Sơ đồ nong van ĐMC bằng bóng ngược dòng  

2. Nong van ĐMC xuôi dòng (qua vách liên nhĩ)  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải và động mạch đùi phải.  

- Chọc vách liên nhĩ:   

+ Dùng kim chọc vách liên nhĩ, đưa Mulin sheath qua vách liên nhĩ, đầu ống thông 

bên nhĩ trái (quy trình chọc vách liên nhĩ giống như trong Nong van hai lá).  

+ Qua ống thông Mulin, đưa guidewire qua van hai lá, lên ĐMC qua van ĐMC và 

cố định đầu wire ở ĐMC xuống. Nhiều trường hợp cần dùng ống thông Swanz 

Ganzt để lái qua van hai lá cũng như đưa lên qua van ĐMC dễ dàng hơn, sau đó 

thay bằng wire loại cứng hơn.   

+ Đánh giá chênh áp qua van ĐMC trước thủ thuật.   

- Đặt máy tạo nhịp tạm thời.   

- Tiêm heparin theo quy trình can thiệp mạch vành thông thường. Duy trì ACT 220-275 

giây.  

- Đẩy bóng nong qua guidewire lên vị trí van ĐMC.   

- Tiến hành nong từng bước van ĐMC để tách mép van ĐMC, trong lúc nong van đồng 

thời tạo nhịp thất tần số cao (180-200 lần/phút).  

Đánh giá lại chênh áp qua van ĐMC sau thủ thuật.   

- Rút dụng cụ, băng ép cầm máu.   

VI. THEO DÕI   

- Theo dõi các chức năng sống còn sau nong van.  

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như HoC nặng, tai biến mạch 

não, tràn dịch màng ngoài tim,...  

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch, động mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông 

động tĩnh mạch,...  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Tràn dịch màng ngoài tim do thủng thành nhĩ hoặc thành thất: thường liên quan đến thì 

chọc vách liên nhĩ (kỹ thuật xuôi dòng) hoặc khi bơm bóng nong van bóng bị di lệch 

làm thủng thành thất. Để tránh hiện tượng này, cần uốn wire cong lượn trong lòng thất 

trái, khi bơm bóng căng tối đa phải tạo nhịp tim tần số thất nhanh làm tim gần như 
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ngừng đập. Khi xảy ra biến chứng, cần phát hiện sớm để chọc dịch kịp thời và liên hệ 

bác sĩ phẫu thuật cấp.   

- Hở van ĐMC cấp: theo dõi sát, xử trí suy tim trái cấp, nếu huyết động không ổn định 

cần phẫu thuật cấp cứu.  

- Tách thành ĐMC cấp: theo dõi sát, phẫu thuật cấp nếu tách lan rộng có  triệu chứng.  

- Tắc mạch: tắc mạch não, tắc mạch chi, tắc mạch tạng,... Cần theo dõi sát, các thuốc 

chống đông đầy đủ và có thể can thiệp hút huyết khối hoặc phẫu thuật khi cần.  

- Các biến chứng liên quan đến vị trí chọc mạch (động mạch, tĩnh mạch…): chảy máu, 

tụ máu, giả phình, thông động tĩnh mạch,…  
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18.664. NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Van động mạch phổi (ĐMP) là van tổ chim ngăn cách động mạch  phổi với thất phải. 

Hẹp van động mạch phổi thường là một bệnh tim bẩm sinh và khi bị hẹp nặng sẽ gây 

ra suy tim phải, phương pháp điều trị chính là nong van động mạch phổi, tỷ lệ thành 

công cao, có kết quả khả quan, nó làm giảm tới 75% chênh áp qua van. Đây là lựa chọn 

điều trị đầu tiên cho các người bệnh hẹp van ĐMP đơn độc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

1. Trẻ sơ sinh và trẻ em. 

- Trẻ sơ sinh: hẹp van ĐMP có triệu chứng, chênh áp lớn. Nếu chênh áp qua van ĐMP 

< 40mmHg trong bệnh cảnh cung lượng tim thấp hoặc còn ống động mạch shunt phải-

trái. 

- Trẻ em: hẹp van ĐMP vừa-nặng có triệu chứng 

- Chênh áp qua van ĐMP > 40mmHg, khi cung lượng tim bình thường Tốt nhất là tiến 

hành khi trẻ 9-12 tháng tuổi. 

2. Chỉ định nong van ĐMP ở người lớn 

- Hẹp van ĐMP với chênh áp qua van >64mmHg. 

- Các tình trạng kèm theo bao gồm: Triệu chứng lâm sàng do hẹp van ĐMP Suy thất 

phải. Thất phải hai buồng. 

- Rối loạn nhịp liên quan đến hẹp van ĐMP Luồng thông phải-trái trong tim 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp van ĐMP nhẹ, chưa có triệu chứng 

- Hẹp van ĐMP kèm theo các tổn thương phức tạp khác cần điều trị phẫu thuật: hẹp kèm 

theo hẹp đường ra; hẹp vòng văn; kèm thông liên thất; tứ chứng Fallot… 

- Người bệnh đang trong tình trạng nhiễm trùng nặng; các rối loạn nặng tình trạn đông 

máu… 

- Van ĐMP đã bị vôi hóa nhiều, xơ hóa… 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ thành thạo về tim mạch can thiệp, 01 điều dưỡng và 01 kỹ 

thuật viên có kinh nghiệm về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh và bệnh án 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Bệnh án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

- Người bệnh cần được đánh giá kỹ bằng siêu âm trước thủ thuật 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 
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- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Dụng cụ thông tim phải (catheter, guide wire) 

- Dụng cụ nong van động mạch phổi (bóng nong, dụng cụ căng bóng, wire vòng) 

+ Bóng nong van thường lớn hơn đường kính vòng van khoảng 25%, nhưng không lớn 

hơn 140% đường kính vòng van. 

+ Chiều dài bóng: trẻ sơ sinh là 2cm, trẻ nhỏ 3cm, người lớn 4cm. Chiều dài bóng thường 

lớn hơn 1,5 lần đường kính bóng, để đảm bảo bóng cố định tốt. 

+ Đối với người lớn có thể dùng bóng Inoue (loại dùng để nogn van hai lá) 

- Kim chỉ khâu vị trí tĩnh mạch đường vào. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải (kỹ thuật Seldinger) 

- Tiêm heparin 50 đơn vị/kg hoặc 5000 đơn vị (với người lớn) 

- Thông tim phải đo áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi và đánh giá chênh áp qua 

van động mạch phổi. 

- Chụp buồng thất phải ở tư thế AP và nghiêng trái (LAO) 90˚. Đánh giá van động mạch 

phổi, đường ra thất phải, và vị trí hẹp van ĐMP. 

- Đo kích thước vòng van ĐMP. 

- Lái ống thông MP kèm guideiwre 0,018-0,035 lên ĐMP, tốt nhất là nhánh ĐMP trái để 

đảm bảo guidewire được cố định tốt nhất. Ở trẻ sơ sinh, nếu còn ống động mạch thì đẩy 

guidewire qua ống động mạch, xuống ĐMC xuống. 

- Bơm rửa bóng bằng thuốc cản quang pha nước muối sinh lý. 

- Đưa bóng nong đến buồng nhĩ phải dựa trên wire vòng, đưa bóng nong qua lỗ van động 

mạch phổi, bơm bóng nong từng bước để tách mép van động mạch phổi. 

- Thường bơm bóng hoảng 3-4 lần. Mỗi lần bơm bóng không quá 10 giây. 

- Ở người lớn, khi đường kính vòng van ĐMP vượt quá 20 mm, có thể dùng kỹ thuật 

nong hai bóng, sử dụng hai bóng để nong van cùng lúc. Khi đó phải đưa cả 2 guidewire 

lên ĐMP và trượt 2 bóng cùng lúc. 

- Kỹ thuật dùng bóng Inoue: ở người lớn, có thể lái bóng Inoue trực tiếp lên qua van 

ĐMP (khi van không quá hẹp) hoặc dùng wire vòng đưa  lên thân ĐMP rồi trượt bóng 

Inoue lên để nong van ĐMP. 

- Sau khi nong van động mạch phổi, kéo bóng ra, giữ guidewire lại trong động mạch 

phổi. 

- Chụp lại thất phải và đánh giá chênh áp qua van động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và chênh áp qua van sau nong. 

- Tháo dụng cụ , khâu vị trí đường vào tĩnh mạch. 
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Hình: Các bước nong van động mạch phổi 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi các chức năng sống còn: mạch, huyết áp, SpO2. 

- Theo dõi phát hiện sớm các biến chứng sau nong van như, tràn dịch màng ngoài tim, 

dị ứng thuốc cản quang. 

- Theo dõi vị trí đường vào tĩnh mạch: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, thông động tĩnh 

mạch... 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Vỡ đường ra thất phải gây tràn dịch màng tim: xử trí tràn dịch mang  tim cấp bằng chọc 

dẫn lưu và gửi phẫu thuật cấp 

- Hở van ba lá: do thao tác gây đứt dây chằng 

- Hở van ĐMP sau nong van: thường không gây ảnh hưởng đáng kể. 

- Co thắt đường ra thất phải gây tụt áp và thiếu oxy. Xử trí bằng truyền dịch và thuốc 

chẹn beta giao cảm. 

- Rối loạn nhịp thoáng qua. 

- Chảy máu hoặc huyết khối tĩnh mạch đùi  

  



  

` 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Louise C, Philipp L, et al. Percutaneous pulmonary valvuloplasty; Percutaneous 

interventional cardiovascular medicine- The PCR- EAPCI textbook: volume III, part 

3; 141-150 

2. ESC Guidelines for the management of Grow-up Congenital disease (new version 

2010): The Task Force on the Management of Grow-up Congenital Heart Disease of 

the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2010 

3. Lurz P, Coats L, et al. Percutaneous Pulmonary valve implantation: impact of 

evolving technology and learning curve on clinical outcome. Circulation. 

2008;117:1964-72 

  



  

` 

18.665. BÍT THÔNG LIÊN NHĨ  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Thông liên nhĩ (TLN) là một bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp và trong số các thể, 

TLN lỗ thứ phát lại thường gặp nhất. Việc điều trị có nhiều tiến bộ, trong đó việc bít lỗ 

thông liên nhĩ cho các người bệnh bị TLN kiểu lỗ thông thứ phát, là một tiến bộ quan 

trọng, cho phép điều trị triệt để cho người bệnh không cần phẫu thuật. Hiện nay, dụng 

cụ phổ biến để bít TLN là dùng loại có dạng hình dù với 2 đĩa, bằng khung nitinol nhớ 

hình có màng bọc bằng polyutheran.   

II. CHỈ ĐỊNH   

- Thông liên nhĩ (TLN) kiểu lỗ thứ phát, kích thước lỗ thông đo trên siêu âm qua thành 

ngực và siêu âm qua thực quản ≤ 34 mm.  

- Có gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (> 5 mm): gờ van nhĩ thất, gờ tĩnh mạch phổi phải, 

gờ động mạch chủ, xoang vành. Với một số trung tâm có kinh nghiệm, gờ phía động 

mạch chủ có thể ngắn hơn.  

- Luồng thông lớn, shunt trái-phải là chính, có tăng cung lượng tim qua lỗ thông với 

(Qp/Qs>1,5).  

- Người bệnh tăng gánh buồng tim phải và có giảm oxy.  

- Người bệnh có dấu hiệu rối loạn nhịp nhĩ, tắc mạch nghịch thường cũng có chỉ định bít 

lỗ thông, cho dù dòng shunt nhỏ.  

- Chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

- Hình thái giải phẫu TLN lỗ thứ hai không phù hợp cho bít TLN bằng dụng cụ qua da: 

lỗ thông quá lớn > 34 mm; các gờ ngắn (< 5 mm); TLN kèm theo phình vách lớn,…  

- Các thể thông liên nhĩ khác:  

+ TLN kiểu xoang tĩnh mạch.   

+ TLN thể xoang vành.   

+ TLN lỗ thứ nhất.   

+ TLN hình sàn.  

- TLN với các bất thường tim bẩm sinh khác cần phẫu thuật sửa chữa toàn bộ.   

- Shunt phải-trái với bão hoà oxy đại tuần hoàn < 94%.  

- TLN có tăng áp lực động mạch phổi cố định  Có rối loạn về đông máu và chảy máu.  

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác.  

- Dị ứng thuốc cản quang…  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp.  

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 
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kết làm thủ thuật.  

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm, chức năng thận.  

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải chuẩn bị người bệnh 

chu đáo như trước khi phẫu thuật.  

- Với các người bệnh trên 12 tuổi, có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối với 

các người bệnh nhỏ tuổi, cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá trình 

thủ thuật.  

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn.  

Gạc vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml; dụng cụ ba chạc.  

- Bộ dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (lidocain hoặc novocain). Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng thêm đường 

động mạch quay.  

- Ống thông MP (multipurpose).  

- Wire cứng (stiff wire), kích cỡ 0,035 inch x 300 cm.  

- Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả bơm và thước đo.  

- Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn).   

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống 

thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ.   

- Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5.  

4. Hồ sơ bệnh án  

Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải.  

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà oxy.   

- Sử dụng ống thông MP đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Đánh giá áp lực động 

mạch phổi và đảm bảo không có hẹp van động mạch phổi phối hợp.   

- Kéo ống thông về nhĩ phải, đưa qua lỗ TLN sang nhĩ trái và đưa vào tĩnh mạch phổi. 

Tốt nhất là tĩnh mạch phổi trái trên.   

- Đưa guidewire cứng vào tĩnh mạch phổi, rút ống thông và lưu lại guidewire.   

- Sử dụng bóng đo kích thước TLN:   

+ Đẩy bóng trên guidewire cứng lên lỗ thông liên nhĩ. Bơm bóng bằng thuốc cản quang 

tại vị trí lỗ TLN. Ngừng bơm khi xuất hiện rõ eo bóng.   

+ Sử dụng siêu âm qua thực quản để quan sát xem bóng đã bít hoàn toàn lỗ thông chưa.   

+ Đo kích thước eo bóng trên phim chụp mạch dựa vào các điểm mốc trên bóng.   

+ Làm xẹp bóng, rút bóng ra khỏi cơ thể. Đo lại kích thước bóng bằng cách bơm một 

lượng thuốc cản quang tương tự.   

+ Xác định kích thước lỗ TLN theo ba phương pháp: trên phim chụp mạch, trên siêu 
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âm qua thực quản, và phương pháp đo trực tiếp ở ngoài.   

  
Hình 1. Đo kích thước lỗ thông bằng bóng  

- Chọn dụng cụ bít TLN. Kích cỡ dụng cụ thường lớn hơn 1 mm so với kích thước lỗ 

TLN đo được.   

- Qua guidewire cứng, đẩy delivery sheath vào nhĩ trái.  

- Dụng cụ bít TLN sẽ được bắt vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào 

lòng của delivery sheath.  

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của delivery sheath, từ từ đẩy dụng cụ vào trong nhĩ 

trái để mở cánh nhĩ trái. Sau đó, từ từ kéo dụng cụ về để mở cánh nhĩ phải trong nhĩ 

phải.  

- Kiểm tra phim chụp mạch ở tư thế nghiêng trái chếch đầu, đảm bảo 2 cánh của dù 

không chạm nhau.  

- Tiến hành làm siêu âm tim và chụp kiểm tra lại các tư thế, đảm bảo dù nằm đúng vị trí 

với hai cánh nằm hai bên, vách liên nhĩ ở giữa và không có sự biến dạng dù,...  

- Sau khi đã chắc chắn dù nằm đúng vị trí, tháo dù và rút toàn bộ hệ thống ra.  

- Nếu cần, có thể đo lại áp lực động mạch phổi và chụp lại động mạch phổi để đảm bảo 

không còn shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ.   

VI. THEO DÕI  

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLN.  

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Các biến chứng có thể gặp:   

+ Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí,…  

+ Tràn dịch màng tim: do thủng, rách thành nhĩ, tiểu nhĩ,… liên quan đến việc thao 

tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sĩ phẫu thuật sớm.  

+ Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả 

dù hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay 

sau can thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc 

sau đó, khi có biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu 
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âm xác định sớm để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào 

đường ra thất phải hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật, cần 

dùng dụng cụ basket/snare kéo về nhĩ phải và cố định ở đó.  

+ Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, 

truyền dịch đầy đủ…  

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng,… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung.   
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18.666. BÍT THÔNG LIÊN THẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên thất là bệnh lý tim bẩm sinh khá thường gặp, chiếm khoảng 20% các bệnh 

tim bẩm sinh. Biến chứng về lâu dài của bệnh bao gồm: viêm nội tâm mạc, tăng áp 

động mạch phổi, suy tim phải, suy tim toàn bộ. Kỹ thuật đóng lỗ thông liên thất bằng 

dụng cụ giúp sửa chữa khiếm khuyết này và làm sinh lý dòng máu trong tim trở lại bình 

thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thông liên thất phần cơ; hoặc thông liên thất quanh màng 

- Có lỗ thông liên thất (TLT) với shunt trái phải đáng kể, giãn buồng thất trái đặc biệt là 

tăng đường kính cuối tâm trương thất trái so với lứa tuổi và diện tích cơ thể. 

- TLT có ảnh hưởng tới huyết động Qp/Qs >1,5. 

- Tiền sử có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 

- Không kèm theo các tổn thương khác cần phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể (hở 

chủ, hở hai lá từ mức độ vừa – nhiều, hẹp dưới van động mạch chủ) 

- Nếu là TLT phần quanh màng, thì lỗ thông không quá lớn (>10mm); gờ phía động 

mạch chủ còn đủ lớn (> 3mm); không kèm theo phình vách quá lớn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Siêu âm - Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu hoặc 

shunt qua TLT là shunt phải – trái. 

- Đang có thai. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh cân nặng dưới 5 kg. 

- Người bệnh không đồng ý đóng bằng dụng cụ 

- Đối với người bệnh có tăng áp lực động mạch phổi quá cao, chống chỉ định bít lỗ thông 

khi sức cản phổi vượt quá 7 đơn vị Wood, hoặc Rp/Rs > 0,5. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo 

như trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối 

với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá 

trình thủ thuật. 
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- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch và tĩnh mạch: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Ống thông pigtail và bộ chụp máy, thuốc cản quang 

- Ống thông IMA 

- Guidewire Terumo đầu thẳng dài 300 cm 

- Dụng cụ bít thông liên thất (Coil hoặc Amplatzer) 

- Hệ thống đưa dụng cụ bao gồm ống thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng 

cụ. 

- Snare để bắt guidewire 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Chụp buồng thất trái để xác định chính xác hình thái, kích thước của lỗ TLT, khoảng 

cách đến van động mạch chủ, các tổn thương phối hợp như phình vách thất, hở van hai 

lá, van động mạch chủ... 

+ Chụp buồng thất trái bằng ống thông pigtail với marker (điểm đánh  dấu  khoảng  cách  

ở  đầu  ống  thông  mà  thông  thường là 10mm), từ đó có thể đo chính xác đường 

kính lỗ TLT trên phim chụp mạch. 

+ Chụp ở tư thế nghiêng trái và chếch đầu là góc chụp cho phép quan sát tốt nhất kích 

thước lỗ TLT. Nếu chưa bộc lộ rõ có thể chụp ở tư thế nghiêng trái 90 độ. 

- Đo kích thước của lỗ TLT bằng hai phương pháp: trên phim chụp  mạch, siêu âm tim 

ngay trong quá trình thủ thuật từ đó cho phép quyết định loại dụng cụ và kích thước 

dụng cụ sẽ sử dụng. 

- Đẩy ống thông IMA từ động mạch đùi lên thất trái. Đẩy guidewire Terumo qua lỗ thông 

liên thất sang thất phải. 

- Đẩy snare từ tĩnh mạch đùi lên thất phải, bắt guidewire kéo xuống tĩnh mạch đùi. 

- Qua guidewire ở tĩnh mạch đùi đẩy ống thông lên thất phải, qua lỗ thông liên thất sang 

thất trái. 

- Dụng cụ bít TLT sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của ống thông. 

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của ống thông, từ từ đẩy dụng cụ ra khỏi ống thông 

vào trong động mạch chủ và mở cánh thất trái. 

+ Dụng cụ sẽ được kéo về phía van ĐMC (được đánh dấu băng ống thông pigtail để ngay 

ở vị trí van ĐMC). Sau đó thận trọng kéo xuống thất trái. 
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+ Có thể khẳng định chắc chắn dụng cụ đã nằm trong thất trái bằng cách chụp gốc ĐMC. 

+ Cải tiến kỹ thuật này cho phép dễ dàng mở dụng cụ hơn là việc cố găng đưa ống thông 

xuống mỏm thất trái. Việc đưa ống thông xuống mỏm tim thường khó khăn do ống 

thông tương đối cứng, hơn nữa có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp đặc biệt là Bloc 

nhĩ thất cấp III, chấn thương gây thủng thành tự do của tim và đặc  biệt tránh khó chịu 

cho người bệnh. 

- Tiếp tục kéo dụng cụ về phía vách liên thất cho đến khi dụng cụ ép chặt vào mặt trái 

của vách. Cần chụp buồng thất trái ở tư thế nghiêng trái chếch đầu để chắc chắn dụng 

cụ nằm đúng vị trí và mức độ shunt tồn lưu cũng như khoảng cách tới van ĐMC. 

- Cần chú ý khi kéo sao cho điểm đánh dấu của dụng cụ nằm ở dưới để tránh cho việc 

cánh lớn chèn vào ĐMC 

- Có thể kết hợp siêu âm trong lúc này để bảo đảm vị trí của dụng cụ. 

- Sau khi đã chắc chắn cánh trái phủ hết mặt trái của lỗ TLT mở nốt cánh phải bằng cách 

tiếp tục kéo ống thông lại và đẩy dụng cụ ra. 

- Kiểm tra trên phim chụp mạch sẽ thấy hai cánh của Amplatzer không chạm vào nhau 

ở tư thế nghiêng trái chếch đầu. 

- Siêu âm tim kiểm tra và chụp buồng thất trái để đảm bảo không còn shunt tồn lưu. 

- Giải phóng dụng cụ: Sau khi đã chắc chắn Amplatzer nằm đúng vị trí dụng cụ sẽ được 

giải phóng khỏi dây vít bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi rút ống thông 

ra cần chắc chắn dây vít kim loại đã được rút vào lòng ống thông vì nó có nguy cơ gây 

chấn thương lòng mạch. 

- Siêu âm và chụp lại kiểm tra ở các tư thế vừa nêu để đảm bảo chắc  chắn không còn 

shunt tồn lưu 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLT và khám định kỳ sau đó. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất… liên quan đến việc thao tác kỹ 

thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ phẫu thuật sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

co biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó. 
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- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ… 

- Biến chứng gây bloc đường dẫn truyền: cần theo dõi sát, phát hiện nhịp chậm và bloc 

nhĩ thất để xử trí (đặt máy tạo nhịp tam thời, theo dõi nếu không phục hồi thì phải phẫu 

thuật tháo dù ra và đóng lại lỗ thông). 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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18.667. BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với tỷ 

lệ xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào kích 

thước của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm 

sàng nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và suy tim. 

Một biến chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn rất dễ dẫn 

đến  tử vong. Chính vì vậy việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả  các trường 

hợp còn ống động mạch đơn thuần trên lâm sàng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: 

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác  ở tim và 

ngoài tim. 

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là 

shunt 2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế. 

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định. 

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu. 

- Siêu âm-Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc 

shunt qua ÔĐM là shunt phải-trái. 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu. 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ, X-quang) 

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng:  chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM. 

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản do đó phải Người bệnh chu đáo 

như trước khi phẫu thuật. 

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng  gây tê tại chỗ. Đối 

với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá 
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trình thủ thuật. 

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ  sheath, kim chọc 

mạch, thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ 

- Dụng cụ bít ống động mạch 

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, …. 

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, 

Minnesota), cấu tạo bởi các sợi nitinol 0.014 inch đan thành lưới có hình ống có 

vành rộng ở đầu (như hình cái nêm). Chiều dài 7mm, vành rộng hơn thân ống của 

dụng cụ 2mm. Dụng cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường 

kính của vành rộng và số nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của 

dụng cụ là 16- 4mm. 

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống 

thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải. 

- Tiêm heparin 2000 đơn vị 

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các 

cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ). 

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường 

kính ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống. 

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm 

của đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. 

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của ống thông. 

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ. 

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang 

động mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. 

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm 

tra. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. 
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- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự. 

- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả 

2. Đánh giá kết quả 

- Thủ thuật thành công: 

+ Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp 

+ Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản 

+ Không có các biến chứng nặng 

- Thủ thuật thất bại: 

+ Không đóng được 

+ Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, 

chủ, động mạch chủ, van nhĩ thất...) 

+ Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan 

máu ... 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại 

định kỳ. 

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội  tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Biến chứng thường gặp: 

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí … 

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ… liên 

quan đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sỹ 

phẫu thuật sớm.. 

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

co biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra  thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó. 

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ… 

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung. 
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18.668. ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG SÓNG CAO TẦN 

(Thực hiện bằng phương pháp: đường vào qua đường tĩnh mạch lớn như tĩnh mạch đùi, 

tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh) 

I.  ĐẠI CƯƠNG  

- Điều trị nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ điển hình, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất,  bằng 

sóng Radio frequency (RF) là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, 

ưu việt mà các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc hay phẫu thuật không thể đạt 

được hiệu quả tối ưu. Tỷ lệ điều trị thành công rối loạn nhịp này bằng sóng Radio 

frequency khoảng 80 – 90%.  

II.  CHỈ ĐỊNH  

- Tất cả các trường hợp nhịp nhanh nhĩ, cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất 

có hoặc không có bệnh lý tim thực thể.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Rối loạn đông máu.  

- Nhồi máu cơ tim cấp.  

- Viêm cơ tim cấp.  

- Nhiễm khuẩn cấp.  

- Bệnh nhân quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim và điều trị RF, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ, 

2 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật. 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Introduce 5F, 6F, 7F, 8F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.  

- Dây điện cực chẩn đoán HALO 10 cực Bipolar có thể điều chỉnh được độ cong.  

- Điện cực đốt RF kích cỡ 5F, 6F, 7F một hướng hoặc 2 hướng với đầu đốt 4mm hoặc 

8mm có / không có hệ thống phun nước kiểm soát nhiệt ở xung quanh đầu đốt.  

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dich gây tê tại chỗ: Novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10ml: 4 chiếc; 5ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những 

trường hợp cần thiết.  

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  

- Phòng tim mạch can thiệp đủ rộng, thoáng, bác sĩ và kỹ thuật viên đi lại thuận tiện, xây 

dựng theo quy trình riêng có hệ thống điều hòa không khí, có hệ thống cung cấp ôxy.  



  

` 

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong Thăm dò điện sinh lý tim: Isoproterenol TM, Procainamide TM, 

Adenosine TM, Atropine TM.  

- Thuốc chống đông: Heparine và thuốc trung hòa Heparine: protamine sulphat.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng 

chuyển động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật.  

3. Hệ thống máy thăm dò điện sinh lý tim  

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.  

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với: thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và 

điện tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; 

tốc độ theo dõi từ 25 đến 300mm/s. Các tín hiệu thu được có thể mã hóa màu sắc khác 

nhau. Màn hình theo dõi có thể dừng lại được để đo các thông số (ms).  

4. Máy đốt tạo năng lượng sóng Radiofrequency  

- Máy có thể tương thích với nhiều loại catheter đốt RF.  

5. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định điều trị bằng sóng Radio frequency theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá 

nhân và viết cam kết thủ thuật.  

6. Hồ sơ bệnh án: hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:  

- Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

- Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

- Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của 

tâm nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc 

hoặc bằng điện.  

- Phát hiện cơn nhịp nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ và cơ chế khởi phát cơn.  

- Lập bản đồ xác định vị trí gây cơn nhịp nhanh hay cuồng nhĩ.  

- Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio ở vị trí đích.  

- Đánh giá kết quả ngay sau khi triệt đốt thành công.  

- Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI  

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều 
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trị tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 

24h sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: Ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tôtd, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: Bình tĩnh sốc điện với liều điện 150–200J (Biphasic) hoặc 200–300J 

(monophasic).  

- Cường phế vị: lập tức nâng 2 chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, 

Atropine tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Đề phòng giải thích để người bệnh an tâm, 

chuẩn bị gây tê tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng Heparin tĩnh mạch 2000 – 

5000UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: Băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch 

dưới chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi 

vào hồ sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dichj màng tim bằng soi XQ và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim . Theo 

dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành thận 

trọng từng bước, luôn luôn soi XQ kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong buồng tim 

và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010  
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18.669. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Trước đây, tạo nhịp vĩnh viễn chỉ để điều trị các trường hợp rối loạn nhịp chậm có triệu 

chứng, không hồi phục được. Tuy nhiên, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc cấy máy 

tạo nhịp vĩnh viễn có kèm theo chức năng sốc điện phá rung tự động để điều trị các 

trường hợp rối loạn nhịp thất nguy hiểm có nguy cơ đột tử cao đã được ngày càng phát 

triển. Những tiến bộ trong điều trị suy tim như tạo nhịp tim đồng bộ hai buồng, ba buồng 

tim đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim nặng, giảm tỷ lệ tử vong 

và những biến cố của suy tim.  

II. CHỈ ĐỊNH  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định trong các trường hợp:  

- Block nhĩ thất các mức độ có triệu chứng.  

- Block 2 nhánh, 3 nhánh mạn tính.  

- Hội chứng suy nút xoang.  

- Ngất qua trung gian thần kinh.  

- Hội chứng xoang cảnh nhạy cảm.  

- Bệnh cơ tim phì đại.  

- Bệnh cơ tim giãn.  

- Suy tim nặng có mất đồng bộ giữa các buồng tim.  

- Hội chứng Brugada.  

- Những trường hợp nguy cơ đột tử do rối loạn nhịp thất như: sau can thiệp mạch vành, 

chức năng tim giảm EF < 30%.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

- Nhịp chậm không có triệu chứng.  

- Suy tim quá nặng mất bù.  

- Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp được đào tạo về kỹ thuật này.  

- 01 điều dưỡng phụ giúp.  

- 01 kỹ thuật viên lập trình máy.   

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch hoặc máy soi có màn huỳnh quang kỹ thuật số.  

- Máy điện tim có màn hình theo dõi liên tục.  

- Máy sốc điện.  

- Máy tạo nhịp tạm thời và dây điện cực (khi cần thiết).  

- Máy lập trình có thể đo được một số thông số cơ bản.  

- Bơm tiêm và kim gây tê.  
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- Bộ dụng cụ tiểu phẫu vô khuẩn.  

- Chỉ khâu.  

- Bộ áo phẫu thuật, khăn mổ, gạc vô khuẩn, găng phẫu thuật.  

- Cồn sát khuẩn: cồn Betadine, cồn 900...  

- Thuốc: thuốc gây tê, các thuốc cấp cứu trong tim mạch...  

- Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn, dây điện cực và Introducer tương thích.  

3. Người bệnh  

- Có chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.  

- Được giải thích kỹ lưỡng về mục đích, hiệu quả cũng như là các biến chứng có thể của 

thủ thuật.  

- Người bệnh hoặc gia đình viết giấy cam đoan làm thủ thuật.  

- Được làm các xét nghiệm cơ bản: đông máu cơ bản, siêu âm tim, điện tâm đồ, chụp X 

quang tim phổi,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

- Theo quy định của Bộ Y tế.   

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra tình trạng người bệnh có đủ các điều kiện để cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.   

- Kháng sinh dự phòng trước thủ thuật.   

- Đường vào có thể thông qua bộc lộ tĩnh mạch đầu hay chọc tĩnh mạch dưới đòn.  

- Sát trùng rộng tại vị trí chọc mạch.  

- Gây tê, bộc lộ tĩnh mạch đầu hoặc chọc mạch theo phương pháp Seldinger.   

- Luồn guidewire qua kim chọc mạch.  

- Làm túi máy.  

- Đưa dây điện cực qua Introducer, dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc máy chụp mạch, 

đẩy dây điện cực tới các vị trí cần thiết trong buồng nhĩ phải, thất phải, xoang vành,....  

- Đo các thông số cần thiết: ngưỡng tạo nhịp, biên độ sóng P, R, điện trở.   

- Cố định dây điện cực, lắp máy.  

- Đóng túi máy.  

- Băng vô khuẩn.  

VI. THEO DÕI  

- Các chỉ số sống: nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.  

- Khám tim mạch, làm điện tâm đồ, làm siêu âm tim nếu cần thiết.  

- Khám phổi, chụp X quang tim phổi nếu cần thiết.  

- Tại vị trí cấy máy tạo nhịp.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

1. Chảy máu  

- Do chọc vào động mạch dưới đòn, do dùng thuốc chống đông:  

+ Ép mạch tại vị trí chọc 5-10 phút. Dùng các thuốc cầm máu nếu cần.  



  

` 

2. Tràn khí màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn khí nhiều.  

3. Tràn máu màng phổi  

- Chọc hút và dẫn lưu.  

4. Tràn máu màng tim  

- Theo dõi nếu số lượng ít.  

- Chọc hút và dẫn lưu nếu tràn máu màng tim nhiều.  

5. Phản ứng cường phế vị  

- Nâng cao hai chân.  

- Truyền dịch nhanh.  

- Dùng atropin.  

6. Rối loạn nhịp tim  

- Thường do dây điện cực gây ra.  

- Thao tác nhẹ nhàng, tránh thô bạo. Chuyển vị trí khác nếu cần. Dùng thuốc chống loạn 

nhịp hoặc sốc điện nếu cần.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, 

Hội Tim mạch Việt Nam.  

2. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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18.670. ĐẶT MÁY TẠO NHỊP PHÁ RUNG 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Điều trị các rối loạn nhịp thất không thể khống chế được bằng thuốc hoặc bằng phương 

pháp đốt qua ống thông.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Người bệnh trước đó có ngừng tim hoặc rung thất/ tim nhanh thất bền bỉ (mà không do 

các nguyên nhân có thể hồi phục được).  

- Người bệnh nguy cơ rung thất hoặc tim nhanh thất có tính chất gia đình (như bệnh cơ 

tim phì đại, hội chứng QT dài, hội chứng Brugada,...).  

- Người bệnh nhồi máu cơ tim có phân số tống máu thất trái dưới 35% (sau nhồi máu cơ 

tim ít nhất 40 ngày).  

- Người bệnh suy tim có phân số tống máu thất trái dưới 35%, có độ NYHA II, III.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Các trường hợp rối loạn nhịp cấp tính do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp.  

- Nhịp chậm không có triệu chứng.  

- Suy tim quá nặng mất bù.  

- Nhiễm trùng cấp tính.  

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  
02 bác sĩ và 2 điều dưỡng  

2. Phương tiện  

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền.  

- Máy theo dõi điện tim liên tục (monitoring).  

- Máy sốc điện.  

- Bộ dụng cụ trung phẫu vô khuẩn.  

- Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim gồm: các điện cực thất phải, nhĩ phải, thất trái; các ống 

thông mở đường (sheath), các loại điện cực thường và điện cực thất trái; các dây thông 

dẫn đường (guide wire); bộ ống thông chụp Swan-Ganz (catheter Swan- Ganz).  

- Các ống thông trong lòng tĩnh mạch vành (CPS) với các đầu khác nhau.  

- Máy lập trình hoặc máy thử ngưỡng và dây thử.  

- Các thuốc cấp cứu tim mạch, thuốc gây tê, gây tiền mê, thuốc sát khuẩn.  

- Chỉ khâu các loại.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh nhịn ăn 5 giờ trước khi được làm thủ thuật.  

- Người bệnh được giải thích kỹ càng về mục đích tiến hành, cách thức tiến hành và các 

nguy cơ có thể gặp trong thủ thuật.  

- Dùng thuốc an thần nếu cần, nhất là khi thủ thuật kéo dài.  

- Với những trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ có kèm máy phá rung tự động (CRT-

D), người bệnh được chuẩn bị tiền mê.  
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- Thuốc chống đông: các nhóm thuốc thienopyridin được dừng trước 7 ngày trước thủ 

thuật. Nếu người bệnh có nguy cơ đông máu cao, có thể cho thêm heparin 1000 đơn vị/ 

1 giờ.  

4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Tạo đường vào và làm ổ máy  

- Đường vào thường chọc từ 2 đến 3 đường tĩnh mạch theo thứ tự: tĩnh mạch dưới đòn 

trái, phải; tĩnh mạch cảnh trong trái và phải; tĩnh mạch nách trái và phải.  

- Ổ máy thường được làm với kích thước 5x7 cm.  

2. Đưa các điện cực  

- Cấy điện cực thất phải ở mỏm, vách hoặc đường ra. Thử ngưỡng. Cố định  điện cực.  

- Đưa ống thông dài vào lòng tĩnh mạch vành và chụp xác định hệ tĩnh mạch vành. Xác 

định nhánh mục tiêu và đưa điện cực thất trái vào nhánh mục tiêu. Thử ngưỡng, xé ống 

thông dài và cố định điện cực.  

- Cấy điện cực nhĩ phải ở thành bên, tiểu nhĩ hoặc vách liên nhĩ. Thử ngưỡng, cố định điện 

cực.  

3. Lắp máy  

4. Lập trình bằng máy chương trình và thử ngưỡng chống (DFT) sốc điện nếu máy 

tạo nhịp có bộ phận chống rung  

5. Đóng da  

6. Băng vô khuẩn  

VI. THEO DÕI, TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Chọc vào động mạch dưới đòn: rút kim và ép cầm máu.  

- Tràn khí và tràn máu màng phổi: kiểm tra dưới màn X quang, nếu nhiều có thể hút dẫn 

lưu khí màng phổi, tràn máu nhiều có thể phải mở dẫn lưu.  

- Phản ứng phế vị: nâng cao hai chân, tiêm tĩnh mạch 2-4 ống atropin.  

- Thủng tim: chọc dẫn lưu nếu dịch màng tim nhiều.  

- Phù phổi cấp: thở oxy, morphin 10 mg tiêm tĩnh mạch, digoxin 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, 

furosemid 20 mg tiêm tĩnh mạch từ 2-4 ống.  

- Giật cơ hoành: thay đổi vị trí tạo nhịp khác.  

- Nhiễm trùng: dùng kháng sinh  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

3. Khuyến cáo về thăm dò điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim năm 2010, Hội 

Tim mạch Việt Nam.  

4. ACC/AHA/HRS/ESC 2006 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers 

and Antiarrhythmia Devices: Summary Article: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 

(ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 2002 Pacemaker Guidelines).  
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18.671. THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TRONG BUỒNG TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Thăm dò điện sinh lý tim là một phương pháp thăm dò chảy máu cơ bản, trực tiếp để 

chẩn đoán xác định các loại rối loạn nhịp tim và cơ chế gây ra các rối loạn nhịp tim này 

mà các phương pháp khác như khám lâm sàng, điện tâm đồ, siêu âm tim, ghi Holter điện 

tim 24 giờ không thể chẩn đoán chắc chắn. Đó là tiêu chuẩn vàng để các phương pháp 

khác so sánh và đánh giá kết quả của điều trị nội khoa và ngoại khoa hiện nay. Đồng thời 

thăm dò điện sinh lý tim cũng là phương pháp nền tảng cho việc phát triển kỹ thuật can 

thiệp điều trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay cấy máy tạo 

nhịp tim vĩnh viễn,…  

II. II. CHỈ ĐỊNH  

- Thăm dò điện sinh lý tim được sử dụng cho 03 nhóm bệnh: rối loạn nhịp nhanh, rối loạn 

nhịp chậm và ngất chưa rõ nguyên nhân.  

1. Rối loạn nhịp chậm 

- Các bệnh lý tổn thương hệ thống dẫn truyền trong tim cũng như bệnh lý nút xoang.   

- Người bệnh ngất chưa rõ nguyên nhân.  

2. Rối loạn nhịp nhanh 

- Các loại rối loạn nhịp nhanh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Nhiểm khuẩn cấp.  

- Rối loạn đông máu.   

- Người bệnh quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện   

- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ giúp.   

- 02 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật.   

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong thăm dò điện sinh lý tim: isoproterenol TM, procainamid TM, 

adenosin TM, atropin TM.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật.   

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.   

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ 
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theo dõi từ 25 đến 300 mm/s.   

- Introduce 5F, 6F, 7F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.   

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dịch gây tê tại chỗ: novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10 ml: 4 chiếc; 5 ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết.   

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định thăm dò điện sinh lý tim theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá 

nhân và viết cam kết thủ thuật.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:   

+ Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

+ Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất phải.  

+ Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của 

tâm nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc 

hoặc bằng điện.  

+ Phát hiện các rối loạn nhịp hoặc bất thường điện học trong buồng tim.  

+ Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI   

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim, người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều 

trị tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 24 

giờ sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: bình tĩnh sốc điện với liều điện 150-200 J (Biphasic) hoặc 200-300 J 

(monophasic).   

- Cường phế vị: lập tức nâng hai chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, atropin 
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tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Cần giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị gây tê tại 

chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng heparin tĩnh mạch 2000-

5000 UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch dưới 

chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi vào hồ 

sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dịch màng tim bằng soi X quang và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim. 

Theo dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành 

thận trọng từng bước, luôn luôn soi X quang kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong 

buồng tim và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010.  
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18.672. CHỤP, NONG ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN BẰNG BÓNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các thủ 

thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp 

gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động 

mạch vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng 

nguy cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc 

lại trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua da 

lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức năng 

thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối 

loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và 

thói quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của 

thủ thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức 

chế GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược 

dòng động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 
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đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. 

Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp 

ĐMV đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 

60o, đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào 

nhánh nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

+ Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

+ Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

+ Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc 

cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

+ Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào ý 

định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

+ Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

+ Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành 

sau khi nong bóng 

+ Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa 

được nong bóng. 

+ Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp 

lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư thế 

chụp khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

+ Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể 

sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành 

động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc 

tách động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi 

động mạch vành, kết thúc thủ thuật. 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

+ Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

+ Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

+ Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

+ Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong 

vòng 3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath nếu 

ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 

10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

+ Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

+ Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

+ Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có tình 

trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

+ Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

+ Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

+ Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

+ Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

+ Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có 

hẹp lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn 

huyết động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-

catheter để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 
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+ Nitroglycerin: 100-200µg 

+ Adenosin: 100µg 

+ Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

+ Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

+ Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

+ Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng 

dụng cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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18.673. CHỤP, NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ ĐẶT STENT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây dẫn 

(guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ 

hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi khi cũng đi kèm các 

thủ thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim (nghiệm pháp 

gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương tính) và tổn thương ở động 

mạch vành cấp máu cho một vùng lớn cơ  tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân tầng 

nguy cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn thương 

nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó bị tắc 

lại trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn đông máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp… 

- Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương đối, nhưng can  thiệp mạch vành qua 

da lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy cam 

kết thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin, 

clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc mới như 

ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), chức 

năng thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh lý như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh rối 

loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 
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3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là EBU, JL, 

JR, AL, AR, XB, tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can thiệp và 

thói quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực mong 

muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch vành. 

Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn  thương động mạch vành và thói quen của 

thủ thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực cao, 

bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn thương, 

chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin  không phân đoạn, 

nitroglycerin, adenosin, dobutamin,  dopamin, atropin, xylocain, verapamil, thuốc ức 

chế GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng ngược 

dòng động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

2. Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo không 

còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống thông chẩn 

đoán. 
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- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

3. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng heparin. 

Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người bệnh đã chụp 

ĐMV đường mạch quay, đã được dùng đủ heparin thì không cần cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

4. Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 

60o, đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương. 

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua tổn 

thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không đi vào 

nhánh nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

- Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent hoặc nong bóng kết 

hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước phù hợp với tổn thương. 

- Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

- Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test lại bằng thuốc 

cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

- Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng tùy thuộc vào 

ý định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

- Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại  (recoil) của lòng  động mạch vành 

sau khi nong bóng 

- Chọn loại stent phù hợp với chiều dài  và đường kính tham chiếu của tổn thương vừa 

được nong bóng. 

- Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng đẩy stent tới vị trí mong muốn, kết nối bơm áp 

lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi stent, thử test nhiều lần ở các tư 

thế chụp khác nhau để đảm bảo vị trí chính xác tối ưu của stent. 

- Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và ý định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có thể 

sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát thành 

động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng (lóc 

tách động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding ra khỏi 

động mạch vành, kết thúc thủ thuật. 
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VI. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH 

1. Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 

- Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép bằng băng cố định. 

- Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có tình trạng chảy 

máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

- Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath ngay sau thủ thuật 

- Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố   định và lưu giữ trong 

vòng 3 giờ sau thủ thuật. Lý tưởng nhất là thử ACT trước khi rút sheath. Rút sheath 

nếu ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin 

(liều 10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

2. Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa 

giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

- Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

- Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ 

- Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch  đảm bảo không có 

tình trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

- Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 

- Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

- Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

- Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

- Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. BIẾN CHỨNG VÀ XỬ TRÍ 

1. Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, hoặc có 

hẹp lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

2. Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối loạn 

huyết động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

3. Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, lý tưởng nhất là sử dụng micro-

catheter để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

- Nitroglycerin: 100-200µg 
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- Adenosin: 100µg 

- Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

4. Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến hành 

chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời tìm vị trí vị 

vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc phẫu thuật cấp. 

5. Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

- Xử trí tràn máu màng tim 

- Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

- Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

- Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

6. Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi đầu wire… có thể dùng 

dụng cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra…. 
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18.674. BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Bệnh còn ống động mạch (CÔĐM) là một trong các bệnh tim bẩm sinh hay gặp với 

tỷ lệ xấp xỉ 1:5000 đến 1:2000 trẻ sơ sinh. Diễn biến tự nhiên của bệnh tùy thuộc vào 

kích thước của ống động mạch (ÔĐM), nó có thể diễn biến âm thầm không có triệu 

chứng lâm sàng nhưng cũng có thể gây ra giãn buồng tim trái, tăng áp động mạch phổi và 

suy tim. Một biến chứng nguy hiểm khác của bệnh là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, rất 

dễ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, việc đóng ÔĐM là một chỉ định cho gần như tất cả các 

trường hợp còn ống động mạch đơn thuần trên lâm sàng.  

II. CHỈ ĐỊNH   

- Tất cả các người bệnh CÔĐM đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:  

- Còn ống động mạch đơn thuần, không kèm theo các dị tật bẩm sinh khác ở tim và ngoài 

tim.  

- Trên siêu âm Doppler tim: chưa có hiện tượng đảo shunt qua ống động mạch hoặc là 

shunt 2 chiều nhưng chiều trái-phải chiếm ưu thế.  

- Khi thông tim: chưa có tăng áp lực động mạch phổi cố định.  

- Không có tình trạng nhiễm khuẩn.  

- Hình thái ống không quá bất thường: ống lớn, cổ ngắn, xoắn vặn…   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

- Đã tăng áp lực động mạch phổi cố định.  

- Ống động mạch quá lớn hoặc bất thường giải phẫu.  

- Siêu âm - Doppler tim: phát hiện có sùi trong buồng tim và/hoặc các mạch máu, hoặc 

shunt qua ÔĐM là shunt phải-trái.  

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu.  

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác.  

- Bất thường nghiêm trọng về giải phẫu lồng ngực hoặc cột sống.  

- Dị ứng thuốc cản quang.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện  

- Bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch.  

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật.  

- Tất cả các người bệnh đều được làm các xét nghiệm thường quy (máu, ĐTĐ,  X quang).  

- Siêu âm tim qua thành ngực nhằm xác định các chỉ số quan trọng: chức năng thất trái, 

đường kính thất phải, áp lực động mạch phổi, hình dạng, kích thước ÔĐM.   

- Với các người bệnh trẻ em cần gây mê nội khí quản, do đó phải người bệnh chu đáo 

như trước khi phẫu thuật.  

- Với các người bệnh lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ. Đối 
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với các người bệnh nhỏ tuổi cần gây ngủ phối hợp với các thuốc giảm đau trong quá 

trình thủ thuật.  

- Trước thủ thuật, tiêm kháng sinh dự phòng cho người bệnh.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn. Gạc 

vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml; dụng cụ ba chạc.  

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (lidocain hoặc novocain).  

- Ống thông pigtail và hệ thống bơm chụp máy để chụp động mạch chủ.   

- Dụng cụ bít ống động mạch.   

+ Các loại coil khác nhau như: Coil Pfm, Coil Gianturco, ….  

+ Dụng cụ ADO của hãng AGA (AGA Medical Corporation, Golden Valley, 

Minnesota), cấu tạo bởi các sợi nitinol 0,014 inch đan thành lưới có hình ống có vành 

rộng ở đầu (như hình cái nêm). Chiều dài 7 mm, vành rộng hơn thân ống của dụng cụ 

2 mm. Dụng cụ ADO có kích cỡ gồm 2 số như 6-4, 8-6… (số lớn là đường kính của 

vành rộng và số nhỏ là đường kính của thân ống). Kích cỡ lớn nhất của dụng cụ là 16-

4 mm.  

- Hệ thống đưa dụng cụ (delivery catheter) có đường kính từ 5F đến 7F bao gồm ống 

thông, dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ.   

4. Hồ sơ bệnh án  

- Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Quy trình   

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch đùi phải.   

- Tiêm heparin 2000 đơn vị.  

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà oxy. Xác định shunt và các 

cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, cung lượng chủ).  

- Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái 900 và nghiêng phải 300. Đo đường kính 

ống động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn nhất và chiều dài ống.   

- Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa 

chọn dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm 

của đường kính chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM.  

- Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng 

của ống thông.  

- Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi, qua ống động mạch 

xuống động mạch chủ.   

- Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang 

động mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ.  

- Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm 

tra. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật.  
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- Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần tương tự.   

- Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả.  

2. Đánh giá kết quả  

Thủ thuật thành công 

- Dụng cụ cố định tốt trên siêu âm và phim chụp.  

- Shunt tồn lưu không có hoặc rất nhỏ trên siêu âm thực quản.  

- Không có các biến chứng nặng.  

Thủ thuật thất bại:  

- Không đóng được.   

- Dụng cụ bị rơi gây tắc mạch hay cản trở vào các cơ quan lân cận (tĩnh mạch phổi, chủ, 

động mạch chủ, van nhĩ thất...).  

- Có các biến chứng nặng: tắc mạch do rơi dụng cụ vào các buồng tim, thủng tim, tan 

máu,...  

VI. THEO DÕI  

- Người bệnh được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít ÔĐM và sau đó, thăm khám lại 

định kỳ.  

- Tất cả các người bệnh được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn trong vòng 1 năm.   

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

Biến chứng thường gặp:  

- Tắc mạch do khí, huyết khối: cần chú ý chống đông, đuổi khí,…  

- Tràn dịch màng tim do thủng, rách thành nhĩ, thất, tách thành động mạch chủ,… liên 

quan đến việc thao tác kỹ thuật: cần phát hiện sớm, chọc dẫn lưu sớm, liên hệ bác sĩ 

phẫu thuật sớm.  

- Biến chứng di lệch/rơi dù khỏi vị trí: biến chứng có thể xuất hiện ngay sau khi thả dù 

hoặc một vài ngày sau can thiệp. Theo dõi người bệnh sát, nếu thấy rơi ngay sau can 

thiệp thì cần báo phẫu thuật sớm. Với người bệnh đã về bệnh phòng hoặc sau đó, khi 

có biểu hiện bất thường, nhất là có ngoại tâm thu thất thì cần làm siêu âm xác định sớm 

để có hướng phẫu thuật. Trong trường hợp dù bị rơi mà mắc vào đường ra thất phải 

hoặc động mạch phổi, thì trong lúc chờ đợi phẫu thuật, cần dùng dụng cụ basket/snare 

kéo về nhĩ phải và cố định ở đó.  

- Biến chứng tan máu: do còn tồn lưu shunt, thường ít gặp, cần phải theo dõi sát, truyền 

dịch đầy đủ…  

- Các biến chứng khác: chỗ chọc mạch; chảy máu, nhiễm trùng,… theo dõi như quy trình 

can thiệp nói chung.   
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18.675. ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CHỦ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông được tiến hành lần đầu tiên 

năm1982. Từ đó, phương pháp này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi do ưu điểm ít 

xâm lấn, tỷ lệ thành công cao, an toàn, nhất là với trẻ nhỏ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh hẹp eo động mạch chủ có biểu hiện suy tim sung huyết, bệnh tim do tăng 

huyết áp. 

- Chênh áp qua eo > 40 mmHg trên siêu âm doppler tim, 20 mmHg trong thông tim. 

- Chỉ định nong hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho bệnh  nhân   dưới 20 kg. Chỉ định 

nong và đặt stent hẹp eo động mạch chủ áp dụng cho người bệnh trên 20 kg. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng, cấp tính khác. 

- Rối loạn đông, cầm máu. 

- Dị ứng thuốc cản quang. 

- Người bệnh từ chối thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật. 

- Kháng sinh dự phòng đường tĩnh mạch. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm,chức năng thận.. 

- Kiểm tra các bệnh rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

- Gây ngủ hoặc gây mê nội khí quản ở trẻ nhỏ, gây tê tại chỗ đối với trẻ lớn và người 

lớn. 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc gây tê 

tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường  hợp cần thiết có thể dùng thêm đường 

động mạch quay. 

- Dây dẫn Terumo 0,035 inche đầu cong 150 cm, đầu thẳng 260 cm, guide wire mạch 

vành, stiff wire, ống thông MP, ống thông pigtail. 

- Thuốc cản quang, bơm chụp máy. 

- Bóng nong các cỡ. 

- Stent động mạch chủ các cỡ. 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, máy tạo nhịp 

tạm thời,… 
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4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào thường là động mạch đùi phải. 

- Trường hợp hẹp eo khít có thể thêm đường mạch quay phải (người  lớn). 

2. Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp  phải cho người bệnh dùng   heparin. 

- Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). Mục tiêu là ACT 

từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong thực hành, co thể cho 

thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 

3. Chụp động mạch chủ xác định giải phẫu tổn thương. 

- Đưa ống thông pigtail có wire terumo đầu thẳng dẫn đường lên quai động mạch chủ, 

phía trên chỗ hẹp. Có thể đi đường động mạch đùi hoặc động mạch quay phải. 

- Chụp động mạch chủ xác định vị trí và kích thước của tổn thương hẹp eo, tương quan 

của vị trí hẹp với động mạch dưới đòn trái. 

4. Tiến hành đặt Stent động mạch chủ. 

- Lái ống thông MP từ động mạch đùi phải có dây dẫn terumo dẫn đường qua vị trí hẹp 

eo đến động mạch chủ lên. 

- Thay dây dẫn terumo bằng dây dẫn superstiff. 

- Trượt bóng nong trên dây dẫn superstiff, tiến hành nong vị trí hẹp với áp lực và kích 

thước bóng nong tăng dần. Sau mỗi lần nong kiểm tra lại chênh áp qua eo. Kích thước 

lớn nhất của bóng dựa vào kích thước tham chiếu của động mạch chủ phía trên và dưới 

vị trí hẹp. Nong thành công khi kích thước chỗ hẹp tăng lên và không còn chênh áp qua 

eo. Rút bóng nong, để lại dây dẫn. 

- Đưa Stent trượt trên dây dẫn đến vị trí của tổn thương hẹp eo, chụp kiểm tra. Khi Stent 

đúng vị trí, tiến hành nong bóng để Stent nở ôm  sát thành động mạch chủ. Thời gian 

bơm bóng 10 – 15 giây. Có thể tiến hành nong lại để Stent nếu Stent chưa nở hết. Đo 

lại chênh áp sau đặt Stent, chụp kiểm tra một lần nữa. Thủ thuật thành công khi không 

còn chênh áp qua eo và Stent nở tốt. 

- Rút hệ thống ống thông, que thả, khâu cầm máu vết chọc mạch, băng ép. 

VI. THEO DÕI 

Chăm sóc người bệnh sau rút sheath: Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, 

y tá phải theo dõi người bệnh mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

- Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích. 

- Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối máu tụ. 

- Kiểm tra huyết áp chi trên và chi dưới. 

Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

- Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp trong 2 giờ đầu 



  

` 

- Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

- Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

- Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

- Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Tách động mạch chủ 

- Biến chứng này được đề phòng khi áp lực bơm bóng vừa đủ và dùng Stent thế hệ mới 

(Coverred Stent). 

- Xử trí khi tách động mạch chủ: Giảm đau, kiểm soát huyết áp, nhịp tim, đặt Stent Graft 

(type B), liên hệ phẫu thuật  (type A). 

- Tuột, rơi dụng cụ, dụng cụ di lệch 

- Liên hệ phẫu thuật cấp cứu. 

Tắc mạch do khí, do cục máu đông hình thành trên bề mặt dụng cụ 

- Dự phòng bằng đuổi khí đúng quy trình, dùng đủ liều heparin. 

- Uống Aspirin trong vòng 6 tháng. 

Các biến chứng khác 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc vận 

mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, thông động - tĩnh mạch. 
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21.1. THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ TIM  

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Thăm dò điện sinh lý tim là một phương pháp thăm dò chảy máu cơ bản, trực tiếp để 

chẩn đoán xác định các loại rối loạn nhịp tim và cơ chế gây ra các rối loạn nhịp tim này 

mà các phương pháp khác như khám lâm sàng, điện tâm đồ, siêu âm tim, ghi Holter 

điện tim 24 giờ không thể chẩn đoán chắc chắn. Đó là tiêu chuẩn vàng để các phương 

pháp khác so sánh và đánh giá kết quả của điều trị nội khoa và ngoại khoa hiện nay. 

Đồng thời thăm dò điện sinh lý tim cũng là phương pháp nền tảng cho việc phát triển 

kỹ thuật can thiệp điều trị rối loạn nhịp tim như điều trị bằng Radio frequency (RF) hay 

cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn,…  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Thăm dò điện sinh lý tim được sử dụng cho 03 nhóm bệnh: rối loạn nhịp nhanh, rối 

loạn nhịp chậm và ngất chưa rõ nguyên nhân.  

1. Rối loạn nhịp chậm  

- Các bệnh lý tổn thương hệ thống dẫn truyền trong tim cũng như bệnh lý nút xoang.   

- Người bệnh ngất chưa rõ nguyên nhân.  

2. Rối loạn nhịp nhanh 

- Các loại rối loạn nhịp nhanh.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Nhiểm khuẩn cấp.  

- Rối loạn đông máu.   

- Người bệnh quá lo sợ không cộng tác với thầy thuốc.  

IV. CHUẨN BỊ   

1. Người thực hiện   
- 02 bác sĩ trực tiếp thăm dò điện sinh lý tim, 1 bác sĩ chính, 1 bác sĩ phụ giúp.   

- 02 kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ và theo dõi, ghi chép các kết quả trong quá trình thủ 

thuật.   

- 01 kỹ thuật viên hoặc 01 kĩ sư của buồng máy chụp mạch.  

2. Phương tiện  

- Thuốc cấp cứu: đủ các thuốc cấp cứu thiết yếu về tim mạch và nội khoa nói chung.  

- Thuốc dùng trong thăm dò điện sinh lý tim: isoproterenol TM, procainamid TM, 

adenosin TM, atropin TM.  

- Máy chụp mạch kỹ thuật số một bình diện hoặc 2 bình diện đồng bộ có khả năng chuyển 

động nghiêng phải, nghiêng trái.  

- Máy sốc điện, tạo nhịp tim tạm thời, hệ thống monitor theo dõi trong suốt quá trình làm 

thủ thuật.   

- Máy kích thích tim theo chương trình, có khả năng nhận cảm QRS.   

- Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim với thiết bị ghi nhận tín hiệu trong buồng tim và điện 

tâm đồ bề mặt: tối thiểu 20 kênh có thể hiệu chỉnh biên độ và cường độ tín hiệu; tốc độ 

theo dõi từ 25 đến 300 mm/s.   
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- Introduce 5F, 6F, 7F.  

- Dây điện cực biopolar/unipolar các kích cỡ 4F, 5F, 6F và cáp nối cùng loại.   

- Dung dịch NaCl 0,9%.  

- Dung dịch gây tê tại chỗ: novocain 2%.  

- Bơm tiêm nhựa dùng 01 lần: 10 ml: 4 chiếc; 5 ml: 1 chiếc.  

- Kim chọc mạch: 02 chiếc.  

- Gạc vô khuẩn, khăn mổ vuông, găng tay vô khuẩn các cỡ.  

- Bơm tiêm đặc biệt bơm thuốc cản quang và thuốc cản quang chỉ dùng cho những trường 

hợp cần thiết.   

- Băng ép cầm máu dùng khi kết thúc thủ thuật.  

3. Người bệnh  

- Người bệnh được chỉ định thăm dò điện sinh lý tim theo yêu cầu lâm sàng.  

- Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ thăm khám người bệnh cẩn thận, giải thích đầy đủ 

cho người bệnh, phát hiện các chống chỉ định, làm các xét nghiệm cần thiết. Vệ sinh cá 

nhân và viết cam kết thủ thuật.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án có đầy đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật.  

- Kiểm tra đúng người bệnh và đúng chỉ định.  

- Thực hiện kỹ thuật:   

+ Đường vào có thể qua đường tĩnh mạch lớn như: tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch dưới đòn, 

tĩnh mạch cảnh.  

+ Đưa điện cực qua tĩnh mạch trên vào trong buồng tim: buồng nhĩ phải hoặc thất 

phải.  

+ Kích thích nhĩ và thất theo chương trình, ghi lại những thông số hoạt động điện của 

tâm nhĩ và tâm thất dưới điều kiện cơ bản và trong điều kiện kích thích bằng thuốc 

hoặc bằng điện.  

+ Phát hiện các rối loạn nhịp hoặc bất thường điện học trong buồng tim.  

+ Kết thúc thủ thuật rút điện cực và rút introduce.  

- Băng ép cầm máu vô khuẩn vị trí chọc mạch.  

VI. THEO DÕI   

- Sau khi thăm dò điện sinh lý tim, người bệnh tiếp tục được theo dõi tiếp tại phòng điều 

trị tích cực.  

- Người bệnh được theo dõi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ liên tục trong 

24 giờ sau thăm dò điện sinh lý tim.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Ngừng tim vô tâm thu: ép tim ngoài lồng ngực, tạo nhịp tạm thời. Đề phòng phải có hệ 

thống theo dõi hoạt động tốt, chú ý theo dõi người bệnh.  

- Rung thất: bình tĩnh sốc điện với liều điện 150-200 J (Biphasic) hoặc 200-300 J 

(monophasic).   

- Cường phế vị: lập tức nâng hai chân người bệnh vuông góc với bàn can thiệp 900, 
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atropin tĩnh mạch, truyền dịch nhanh. Cần giải thích để người bệnh an tâm, chuẩn bị 

gây tê tại chỗ, giảm đau tốt.  

- Tắc mạch do cục máu đông mới hình thành: dự phòng bằng heparin tĩnh mạch 2000-

5000 UI, không để cục máu đông trong lòng introduce.  

- Chảy máu, gây tụ máu tại vùng chọc kim: băng ép, kiểm tra không chảy máu, mạch 

dưới chỗ băng ép rõ, không tê. Ghi chép đầy đủ rõ ràng những điều cần chú ý theo dõi 

vào hồ sơ.  

- Thủng tim, ép tim cấp: bình tĩnh truyền dịch nhanh nâng huyết áp, kiểm tra lại lượng 

dịch màng tim bằng soi X quang và siêu âm tim, chọc hút dẫn lưu kín dịch màng tim. 

Theo dõi sát cần thiết chuyển ngoại khoa tim mạch khâu cầm máu. Đề phòng: tiến hành 

thận trọng từng bước, luôn luôn soi X quang kiểm tra vị trí điện cực di chuyển trong 

buồng tim và lòng mạch.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Khuyến cáo về Thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim của Hội Tim 

mạch Việt Nam năm 2010.  
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21.2. THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương giải 

phẫu – sinh lý của tim – mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim bẩm 

sinh..) và những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các thông 

số huyết động học bao  gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng tim, 

độ bão hoà oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, cũng 

được chụp dưới màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bảng 6-1. Chỉ định thông tim 

Chỉ định Thủ thuật 

1. Bệnh động mạch vành  

a. Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Cơn đau thắt ngực không ổn định Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

c. Đánh giá trước phẫu thuật Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

d. Thiếu máu cơ tim thầm lặng Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

e. Nghiệm pháp gắng sức dương tính Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

f. Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± kích thích tim bằng ergonovine 

2. Nhồi máu cơ tim  

a. Đau thắt ngực không ổn định sau 

NMCT 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái 

b. Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

± thông tim phải 

c. Sốc tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

phải 

d. Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá) 

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

3. Đột tử do tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải 

4. Bệnh van tim Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 
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5. Bệnh tim bẩm sinh Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, thông tim 

trái + phải, ± chụp ĐMC 

6. Tách thành ĐMC Chụp ĐMV, chụp ĐMC 

7. Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim 

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải 

8. Bệnh cơ tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, ± sinh thiết cơ tim 

9. Đánh giá trước và sau ghép tim Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, thông tim 

trái + phải, sinh thiết cơ tim 

- Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến hành thông 

tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh thần. 

- Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim cấp 

cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm ngửa, 

tiến hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt hơn là 

điều trị nội khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể cần đặt 

nội khí quản, đặt bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch. 

- Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái chủ yếu 

được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các  đường vào khác của thông tim được trình 

bày trong hình 6-1. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang thiết bị 

cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm: 

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp 

- Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được 

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu 

- Nhiễm khuẩn, sốt 

- Có thai 

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng) 

- Suy tim nặng 

- Suy thận 

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được 
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- Người bệnh không hợp tác 

Hình 6-1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: 01 bác sỹ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp. 

2. Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản 

cam kết làm thủ thuật. 

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì? Từ đó: 

+ Xác định “lộ trình” thông tim? Bên nào? Các bước tiến hành? 

+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu? 

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào? 

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ van, 

chênh áp qua van… 

+ Cần đưa ra kết luận gì? 

3. Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay,  toan vô khuẩn. 



  

` 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, 

thuốc gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực. 

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động 

mạch vành, các ống thông khác nếu cần thiết… 

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa ô xy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng 

tim; luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn … 

4. Hồ sơ bệnh án: được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Quy trình thông tim phải (hình 6.2) 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi 

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải 

- Nhĩ phải 

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới 

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 40 mmHg) 

+ Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra 

- Thất phải 

+ Đẩy catheter xuống thất phải 

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0- 100 mmHg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: tĩnh 

mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: đường ra thất 

phải; RPA: động mạch phổi phải; RAAA: tiểu nhĩ phải: HV: tĩnh mạch trên gan) 

- Mao mạch phổi bít 

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong nhánh 

phải hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít. 
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+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-40 mmHg). 

- Động mạch phổi 

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch phổi 

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg). 

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt 

- Kéo catheter về thất phải 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít – động mạch phổi 

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi – thất phải 

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải 

hoặc trái), động mạch phổi bít. 

- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác 

nhau để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp 

các nhánh… 

2. Quy trình thông tim trái 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch đùi 

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm 

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 5F 

cho sheath 6F) 

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng) 

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành 

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg) 

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên 

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3) 

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van 

động mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 6.3 

mô tả kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC. 

- Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-200 

mmHg) 



  

` 

- Đánh giá thất trái 

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái 

(tốc độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg) 

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 30 độ 

và nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút 

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông liên 

thất, các bất thường giải phẫu khác của thất  trái 

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua van 

động mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang 0-

200 mmHg). 

- Đo bão hòa ô xy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.. 

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động 

mạch chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động 

mạch… 

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời 

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu. 

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái . 

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái 

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 

mm/giây) 

- Ghi đồng thời áp lực thất phải – thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế 

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick 

- Đánh giá các luồng thông trong tim 

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ 

 

 

 

 

Hình 6.3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình trên) 

và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới) 
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4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác: 

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng  khi không thể 

qua đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van 

hai lá đã chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong 

Van Hai Lá. 

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay). 

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt 

theo yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van 

động mạch chủ… 

VI. THEO DÕI 

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ 

- Theo dõi vị trí chọc mạch 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngày lập tức 

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch cần vệ sinh thay băng hàng ngày 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill patient. 

JAMA, 276 (1996), pp. 889-897 

2. Braunwalds Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Editor: Anne 

Snyder, an imprint of Elsevier 

3. Cardiac Catheterization Handbook, manuals,etc, Kern,Morton J 

4. Grossman Cardiac Catherterization, Angiography, and Intervention by Donald S.Baim. 
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21.5. THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG BẰNG SWAN GANZ  

I. ĐẠI CƯƠNG  

Mục đích của thông tim chẩn đoán (gọi tắt là thông tim) là đánh giá các tổn thương 

giải phẫu - sinh lý của tim-mạch (hẹp động mạch vành, tổn thương van tim, bệnh tim 

bẩm sinh..) và những ảnh hưởng huyết động học của chúng. Thông tim giúp đánh giá các 

thông số huyết động học bao gồm các áp lực mạch máu và áp lực buồng tim, cung lượng 

tim, độ bão hoà oxy. Hình ảnh giải phẫu về buồng tim, cấu trúc tim, hệ động mạch vành, 

cũng được chụp dưới màn huỳnh quang tăng sáng và lưu giữ dưới dạng số hoá.  

II. CHỈ ĐỊNH   

Bảng 1. Chỉ định thông tim  

 Chỉ định  Thủ thuật  

1.  Bệnh động mạch vành (ĐMV)    

a.  Cơn đau thắt ngực mới xuất hiện   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái   

b.   Cơn đau thắt ngực không ổn định   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái   

c.  Đánh giá trước phẫu thuật   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái  

d.  Thiếu máu cơ tim thầm lặng   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine   

e.   Nghiệm pháp gắng sức dương tính   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine  

f.  Đau ngực không điển hình, hoặc co 

thắt ĐMV   

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

kích thích tim bằng ergonovine  

2.   Nhồi máu cơ tim     

a.  Đau thắt ngực không ổn định sau nhồi 

máu cơ tim (NMCT)  

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái  

b.  Dùng thuốc tiêu sợi huyết thất bại  Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, ± 

thông tim phải   

c.  Sốc tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim phải  

d.  Biến chứng cơ học của NMCT (thủng 

vách liên thất, đứt dây chằng van hai 

lá)  

Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải  

3.   Đột tử do tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải  

4.  Bệnh van tim   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải, ± chụp ĐMC   
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5.   Bệnh tim bẩm sinh   Chụp ĐMV, chụp buồng thất trái, 

thông tim trái + phải, ± chụp ĐMC   

6.  Tách thành ĐMC   Chụp ĐMV, chụp ĐMC   

7.   Viêm màng ngoài tim co thắt hoặc ép 

tim   

Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải   

8.  Bệnh cơ tim   Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải, ± sinh thiết 

cơ tim   

9. Đánh giá trước và sau ghép tim   Chụp buồng thất trái, chụp ĐMV, 

thông tim trái + phải, sinh thiết cơ 

tim  

Trong đa số các trường hợp, thông tim là một thủ thuật có chuẩn bị. Chỉ nên tiến 

hành thông tim khi người bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về thể chất và tinh 

thần.  

Một số trường hợp người bệnh không ổn định (như NMCT) cần tiến hành thông tim 

cấp cứu. Với người bệnh suy tim nặng, mặc dù trong lúc thông tim, người bệnh phải nằm 

ngửa, tiến hành thông tim để can thiệp những tổn thương có thể can thiệp được vẫn tốt 

hơn là điều trị nội khoa đơn thuần ở đơn vị hồi sức tích cực. Trước khi thông tim, có thể 

cần đặt nội khí quản, đặt bóng ngược dòng ĐMC, và truyền thuốc vận mạch.   

Thông tim phải chủ yếu được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi. Thông tim trái 

chủ yếu được thực hiện qua đường động mạch đùi. Các đường vào khác của thông tim 

được trình bày trong hình 1.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH   

Trong trường hợp cấp cứu, vẫn làm thông tim nếu có chỉ định (trừ khi thiếu trang 

thiết bị cần thiết). Các chống chỉ định là tương đối của thông tim bao gồm:  

- Xuất huyết tiêu hoá cấp hoặc thiếu máu cấp   
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Hình 1. Các đường vào của thông tim phải và thông tim trái  

Rối loạn đông máu gây chảy máu không kiểm soát được.   

- Rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu.   

- Nhiễm khuẩn, sốt.   

- Có thai.   

- Tiền sử mới tai biến mạch máu não (< 1 tháng).  

- Suy tim nặng.   

- Suy thận.   

- Rối loạn nhịp không kiểm soát được.   

- Người bệnh không hợp tác.   

IV. CHUẨN BỊ  

1. Người thực hiện  

01 bác sĩ và 01 kỹ thuật viên thành thạo về tim mạch can thiệp.  

2. Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật và ký vào bản cam 

kết làm thủ thuật.  

- Luôn chú ý xác định trước kế hoạch thông tim để làm gì. Từ đó:  

+ Xác định “lộ trình” thông tim, bên nào, các bước tiến hành.  
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+ Đo đạc áp lực và bão hòa ô xy ở đâu.  

+ Chụp buồng tim, mạch máu nào.  

+ Xác định các thông số cần tính toán: sức cản, lưu lượng, shunt, diện tích lỗ 

van, chênh áp qua van…  

+ Cần đưa ra kết luận gì.  

3. Phương tiện  

- Bàn để dụng cụ, gồm: bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô khuẩn.  

- Gạc vô khuẩn; bơm 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml; dụng cụ ba chạc.  

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch: sheath, kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (lidocain hoặc novocain).  

- Manifold và dây nối với hệ thống đo áp lực.   

- Các ống thông: Swan-Ganz, ống thông Sone, MP, Pigtail, ống thông chụp động mạch 

vành, các ống thông khác nếu cần thiết…   

- Bộ kit để lấy mẫu máu đo bão hòa oxy phục vụ tính toán các thông số: cung lượng tim; 

luồng thông (shunt); sức cản tuần hoàn,…  

4. Hồ sơ bệnh án  

Được hoàn thiện theo quy định của Bộ Y tế.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

1. Quy trình thông tim phải (hình 2)  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào tĩnh mạch đùi.   

- Đưa catheter (thường là Sone; SwanGanz) qua tĩnh mạch đùi lên tim phải.  

- Nhĩ phải:   

+ Đưa catheter vào tĩnh mạch chủ dưới.   

+ Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch chủ dưới, đưa catheter vào nhĩ phải.   

+ Ghi lại các pha của áp lực nhĩ phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0-40 mmHg) 

 Đo áp lực trung bình nhĩ phải, khi hít vào và khi thở ra.   

- Thất phải:   

+ Đẩy catheter xuống thất phải.   

+ Ghi lại các pha của áp lực thất phải (tốc độ ghi 25 mm/giây, thang 0-100 

mmHg).  
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Hình 2. Mô tả các phương pháp thông tim phải (IVC: tĩnh mạch chủ dưới; SVC: tĩnh 

mạch chủ trên; RA: nhĩ phải; RV: thất phải; PA: động mạch phổi; RVO: đường ra thất 

phải; RPA: động mạch phổi phải; RAA: tiểu nhĩ phải; HV: tĩnh mạch trên gan).  

- Mao mạch phổi bít:   

+ Từ thất phải, đưa cathter lên động mạch phổi. Đẩy catheter vào sâu trong 

nhánh phải hoặc nhánh trái của động mạch phổi, bơm bóng để đo áp lực bít.  

+ Ghi lại các pha của áp lực mao mạch phổi bít và áp lực trung bình (tốc độ ghi 

25 mm/giây, thang 0-40 mmHg).  

- Động mạch phổi:   

+ Từ vị trí áp lực mao mạch phổi bít, làm xẹp bóng, kéo bóng về lại động mạch 

phổi.   

+ Ghi lại các pha của áp lực động mạch phổi và áp lực trung bình (tốc độ ghi 25 

mm/giây, thang 0-100 mmHg).  

+ Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt.   

- Kéo catheter về thất phải:  

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực mao mạch phổi bít - động mạch phổi.   

+ Ghi lại đường biến đổi áp lực động mạch phổi - thất phải.   

- Lấy khí máu các vị trí: tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, nhĩ phải cao, nhĩ phải 

giữa, nhĩ phải thấp, thất phải, thân động mạch phổi, nhánh động mạch phổi (phải hoặc 

trái), động mạch phổi bít.  
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- Trong trường hợp có yêu cầu cần chụp lại đường đi của catheter hoặc chụp các buồng 

tim mạch máu với thuốc cản quang: ví dụ chụp buồng thất phải ở các tư thế khác nhau 

để xác định hẹp van động mạch phổi; chụp động mạch phổi xem mức độ hẹp các 

nhánh…  

2. Quy trình thông tim trái  

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu.  

- Mở đường vào động mạch đùi.  

- So sánh áp lực động mạch ngoại biên với áp lực động mạch trung tâm.   

+ Đưa pigtail qua sheath vào động mạch. Pigtail nhỏ hơn sheath một cỡ (Pigtail 

5F cho sheath 6F).  

+ Tiêm heparin (40 đv/kg cân nặng).   

+ Đưa pigtail lên động mạch chủ, xuống xoang vành.   

+ Đo đồng thời áp lực ở pigtail và áp lực ở sheath (thang 0-200 mmHg).  

+ Ghi lại các đường áp lực trung tâm và ngoại biên.   

- Đánh giá van động mạch chủ và đưa pigtail xuống buồng thất trái (hình 6.3):  

+ Đẩy pigtail xuống buồng thất trái: trong thông tim trái, việc đưa pigtail qua van 

động mạch chủ là một kỹ thuật quan trọng, đặc biệt khi van ĐMC bị hẹp. Hình 

3 mô tả kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC.   

+ Ghi lại áp lực thất trái và áp lực động mạch đùi (tốc độ 25 mm/giây, thang  0-

200 mmHg).  

- Đánh giá thất trái:   

+ Đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái trước và sau khi chụp buồng thất trái 

(tốc độ ghi 100 mm/giây, thang 0-200 mmHg).  

+ Chụp buồng thất trái bằng máy bơm thuốc cản quang. Tư thế nghiêng phải 300 

và nghiêng trái chếch đầu. Lượng thuốc 30 ml, tốc độ bơm 10-12 ml/phút.  

+ Đánh giá chức năng thất trái, vận động vùng, tình trạng hở van hai lá, thông 

liên thất, các bất thường giải phẫu khác của thất trái.   

+ Kéo ngược pigtail từ thất trái về động mạch chủ để đánh giá chênh áp qua  van 

động mạch chủ và chênh áp qua đường ra thất trái (tốc độ 25 mm/giây, thang  

0-200 mmHg).  
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Hình 3. Kỹ thuật đưa pigtail qua van ĐMC thường dùng (hình 

trên)  và trong trường hợp hẹp van ĐMC (dưới).  

- Đo bão hòa oxy ở các vị trí: thất trái; động mạch chủ hoặc các vị trí khác theo yêu cầu.  

- Chụp cản quang buồng thất trái, động mạch chủ, các vị trí khác để đánh giá hình thái 

giải phẫu thất trái; chức năng co bóp thất trái; luồng thông (liên thất); chụp động mạch 

chủ đánh giá hình thái động mạch chủ; các mạch bất thường, còn ống động mạch…  

3. Thông tim phải và thông tim trái đồng thời  

- Tiến hành đồng thời hai quy trình trên khi có yêu cầu.  

- Bắt đầu tiến hành đo các thông số khi đã đặt catheter Swan Ganz vào mao mạch phổi 

bít và đưa pigtail xuống buồng thất trái.  

- Đánh giá van động mạch chủ: theo quy trình thông tim trái.   

- Đánh giá van hai lá: so sánh áp lực thất trái với áp lực mao mạch phổi bít (tốc độ 50 

mm/giây, thang 0-40 mmHg, nếu có chênh áp qua van hai lá, để tốc độ ghi 100 

mm/giây).  

- Ghi đồng thời áp lực thất phải - thất trái ở tốc độ 100 mm/giây. Phát hiện tình trạng 

bệnh cơ tim co thắt/bệnh cơ tim hạn chế.   

- Tính cung lượng tim theo phương pháp Fick.   

- Đánh giá các luồng thông trong tim.   

- Tính sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi.   

- Đánh giá mức độ hẹp van hai lá, van động mạch chủ.  

4. Một số kỹ thuật thông tim theo đường vào đặc biệt khác  

- Thông tim trái qua đường chọc vách liên nhĩ: kỹ thuật này áp dụng khi không thể qua 

đường động mạch được, van động mạch chủ nhân tạo, hoặc trước khi nong van hai lá 

đã chọc vách liên nhĩ. Quy trình kỹ thuật chọc vách liên nhĩ xin xem phần Nong van 

hai lá.  

- Thông tim qua đường chọc trực tiếp mỏm tim qua thành ngực (hiếm khi cần phải làm 

hiện nay).  

- Bộc lộ động mạch (cánh tay, nách,…), tĩnh mạch: trong một số trường hợp đặc biệt 

theo yêu cầu kỹ thuật như khi không thể chọc mạch chỗ khác, cần thủ thuật thay van 

động mạch chủ,…  
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VI. THEO DÕI  

- Các yếu tố sống còn, mạch, huyết áp, nhiệt độ.  

- Theo dõi vị trí chọc mạch.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Chảy máu: xử trí băng cầm máu ngay lập tức.  

- Nhiễm trùng vị trí chọc mạch: cần vệ sinh thay băng hàng ngày.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. The effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically ill patient. 

JAMA, 276 (1996), pp. 889-897.  

2. Braunwalds Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Editor: Anne 

Snyder, an imprint of Elsevier.  

3. Cardiac Catheterization Handbook, manuals, etc, Kern,Morton J. Grossman Cardiac 

Catherterization, Angiography, and Intervention by Donald S. Baim. 40 
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22.480. QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT CÁC THÀNH PHẦN MÁU 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nguyên lý thực hiện kỹ thuật là dựa vào lực quay ly tâm với các vận tốc khác nhau ở 

các giai đoạn để tách các thành phần tế bào máu có tỷ trọng khác nhau : Hồng cầu, 

bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương. Sau đó sẽ tách được các lớp thành phần máu khác 

nhau: Hồng cầu lắng, tiểu cầu đậm đặc và huyết tương. Kỹ thuật thực hiện trên máy ly 

tâm lạnh và hệ thống khép kín, vô trùng . Kỹ thuật này loại bỏ lớp bạch cầu giúp hạn 

chế phản ứng truyển máu.  

- Trong quá trình ly tâm  phụ thuộc vào kích thước, tỷ trọng của các loại tế bào máu, các 

tế bào được tách thành các lớp khác nhau.  

II. THIẾT BỊ ,HÓA CHẤT VÀ MẪU BỆNH PHẨM 

- Túi lấy máu 04 thành phần, có kháng đông. 

- Máy ly tâm lạnh Rotanta 480R (Hettich zentrifugen). 

- Máy hàn dây túi máu Tubseal XS1010. 

- Bàn ép Separation Stand. 

- Tủ lạnh lưu trữ Hồng cầu lắng ( Blood Bank refrigetor).  

- Tủ lạnh lưu trữ huyết tương ( Fiocchetti ). 

- Máy lắc tiểu cầu. 

III. AN TOÀN 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật và  vận hành máy quay ly tâm. 

- Tuân thủ Thông tư 25/2012/TT-BYT ban hành Quy chuẩn quốc gia về thực hành và an 

toàn sinh học tại phòng xét nghiệm: 

- Không ăn uống trong khu vực thực hiện xét nghiệm 

- Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp. 

- Lau vùng làm việc bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi thực hiện xét nghiệm 

- Xử lý tràn vãi mẫu bệnh phẩm, bảo quản và sử dụng hóa chất đúng hướng dẫn.  

- Xử trí, lưu trữ các thành phần máu theo quy định. 

- Phân loại, vận chuyển và xử lý rác, mẫu bệnh phẩm theo quy định của bệnh viện. 

- Xử trí dụng cụ, trang thiết bị theo quy trình khử nhiễm trong phòng xét nghiệm. 

IV. THỰC HIỆN 

1. Chuẩn bị 

- Mặc áo blouse, đội mũ, mang khẩu trang và găng tay. 

2. Thực hiện 

a. Chuẩn bị mẫu 

- Máu được lấy từ trực tiếp từ người hiến máu cho vào túi máu chứa chất chống đông 

CPD-SAGM.  

- Không sử dụng mẫu tán huyết, vẩn đục hoặc bị nhiễm bẩn hoặc mẫu có cục đông.  



  

` 

- Quy trình lấy, thu thập và xử lý mẫu phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên đã qua 

đào tạo theo tiêu chuẩn và hướng dẫn hiện hành, và theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

về lấy mẫu.  

b. Phương pháp xét nghiệm  

• Quy trình xét nghiệm:  

- Túi máu sau khi lấy được định nhóm máu 2 lần bởi 2 nhân viên xét nghiệm.  

- Cân bằng túi máu, đặt đối xứng trong máu ly tâm.  

- Quay ly tâm lần 1 : 2000 vòng/ 3 phút.  

- Sau khi máy ngừng hẳn mở nắp lấy túi ra khỏi máy nhẹ nhàng, tránh làm đục huyết 

tương trong túi .  

- Đặt túi máu (1) lên máy ép, tách huyết tương vào túi (3). 

- Sau khi huyết tương chảy hết vào túi (3), dùng kẹp chặn để máu không vào túi (3).  

- Tách hết lớp bạch cầu trên mặt túi (1) vào túi (2), cắt bỏ túi (2).  

- Cho dung dịch SAGM Solution trong túi (4) vào hết túi (1), cắt túi (1) ra khỏi túi (3) 

và (4).  

- Quay ly tâm túi (3) và (4) lần 2: 4570/ 6 phút. 

- Tách huyết tương từ túi (3) vào túi (4) đến khi túi (3) còn lại khỏang 50 ml. 

- Cắt rời túi (3) và túi (4). 

- Thu được 3 sản phẩm : 

  Túi 1 : Hồng cầu lắng. 

  Túi 3 : Tiểu cầu đậm đặc. 

  Túi 4 : Huyết tương tươi.        

V. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

- Khuyến cáo sử dụng các chất kiểm chứng dương tính và âm tính đã biết trước trong 

mỗi chuỗi xét nghiệm.  

- Trong trường hợp kiểm chứng cho kết quả không phù hợp, cần thực hiện kiểm tra và 

xác nhận lại toàn bộ thiết bị, chất thử và các nguyên vật liệu được sử dụng. 

- Đặc tính hiệu năng 

- KTV chỉ định phải lưu kết quả BN và kết quả QC hàng ngày về kho lưu trữ dữ liệu 

trung tâm của khoa. 

- KTV được chỉ định sẽ kiểm tra việc truyền dữ liệu mỗi ngày, hoặc sau khi có sự cố 

mạng, đảm bảo kết quả xét nghiệm trên máy phân tích phù hợp với hệ thống LIS. Ghi 

nhận vào “phiếu theo dõi kết quả giữa máy phân tích – hệ thống LIS/LABCONN” 

V. LƯU Ý 

- Vận hành cẩn thận máy quay ly tâm theo  hướng dẫn. 

- Kiểm tra các túi máu chế phẩm sau tách. 

- Dán nhãn trên từng thành phần máu với đầy đủ các thông tin 
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22.508. ĐẶT CATHETER CỐ ĐỊNH ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG/ ĐỊNH NGHĨA 

- Là kỹ thuật đặt đường truyền kích cỡ lớn vào các tĩnh mạch trung tâm. 

- Có 3 vị trí thường dùng: tĩnh mạch cảnh trong, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch dưới đòn.  

- Tĩnh mạch đùi dễ đè ép nên thich hợp trong những ca rối loạn đông máu. 

- Đặt tĩnh mạch dưới đòn có nguy cơ gây tràn khí  màng phổi hơn là tĩnh mạch cảnh 

trong. 

- Chích dưới hướng dẫn siêu âm được khuyên dùng để tăng tỷ lệ thành công và giảm 

nguy cơ tai biến. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bù dịch và các sản phẩm máu. 

- Truyền các thuốc gây viêm xơ cứng tĩnh mạch ngoại biên (thuốc vận mạch, dung dịch 

ưu trương). 

- Khó chích tĩnh mạch ngoại vi. 

- Cần theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực động mạch phổi. 

- Đặt dây máy tạo nhịp qua đường tĩnh mạch. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Giải phẫu học chỗ chích bị biến đổi, VD do chấn thương. 

- Nhiễm trùng chỗ chích. 

- Bị huyết khối ở tĩnh mạch định chích. 

- Chống chỉ định tương đối: rối loạn đông máu, bị chảy máu ở mạch máu định chích, 

nghi ngờ tổn thương mạch máu lân cận. 

IV. CHUẨN BỊ 

- Nhân sự thực hiện: bác sĩ thực hiện thủ thuật, điều dưỡng hỗ trợ. 

- Phương tiện:  

- Bộ chích tĩnh mạch trung tâm, compress, betadine sát khuẩn, kim tê nhỏ, lidocain tê tại 

chỗ (BN tỉnh), champ lớn có lỗ, các dây truyền nối vào catheter và dịch, kềm giữ kim, 

kéo, chỉ cố định catheter, monitor theo dõi ECG. 

- Với hướng dẫn siêu âm, cần có: máy siêu âm, đầu dò siêu âm mạch máu được bôi gel 

và bọc vô trùng. 

- Bác sĩ thực hiện thủ thuật cần đội nón, đeo mask, rửa tay, mang  găng và mặc áo vô 

trùng. 

- Người bệnh: giải thích rõ thủ thuật (nếu BN tỉnh), được đặt nằm ở tư thế phù hợp. 

- Hồ sơ bệnh án 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Kiểm tra hồ sơ – kiểm tra người bệnh: đúng người, đúng chỉ định. 

- Thực hiện kỹ thuật: 

- Giải thích cho bệnh nhân (nếu bệnh nhân tỉnh). 

- Khởi động máy siêu âm. 
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- Đặt tư thế bệnh nhân thích hợp. Sát khuẩn vùng chích bằng Betadine. 

- Bác sĩ rửa tay phẫu thuật, mặc áo và mang  găng vô khuẩn. 

- Trải champ lỗ. sát khuẩn lần 2. 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ.  

- Chuẩn bị đầu dò siêu âm: bôi gel và bọc đầu dò và dây dẫn bằng bao bô trùng. 

- Xác định vị trí cần chích bằng đầu dò siêu âm. 

- Gây tê tại chỗ Lidocaine (BN tỉnh). 

- Một tay cầm chắc đầu dò siêu âm để cố định mốc, tay còn lại chích tĩnh mạch trung 

tâm, từ từ đâm kim vừa hút máu qua syringe vừa xem vị trí kim trên màn hình siêu âm. 

Khi có máu đen được hút vào trong syringe  và thấy vị trí đầu kim trong lòng tĩnh mạch 

trên siêu âm thì gỡ syringe rồi luồn dây dẫn nhẹ nhàng qua kim, có thể xuất hiện ngoại 

tâm thu nhĩ hoặc thất trên monitoring ECG. Rút kim, để lại dây dẫn. Xác định lại vị trí 

đúng của dây dẫn bằng siêu âm ở 2 mặt cắt khác nhau. 

- Nong thêm bằng cây nong. 

- Rút cây nong, để lại dây dẫn. Luồn catheter trung tâm vào tĩnh mạch theo dây dẫn. Rút 

dây dẫn.  

- Hút khí và máu từng nhánh của catheter. Bơm các nhánh bằng nước muối sinh lý có 

pha Heparine để tránh tạo huyết khối.  

- Nối nhánh đầu gần của catheter vào bộ theo dõi huyết áp xâm lấn để xem hình dạng 

đường biểu diễn của áp lực tĩnh mạch trung tâm. Nối các nhánh còn lại với dung dịch 

hoặc thuốc cần truyền. 

- Khâu cố định catheter. Sát khuẩn lần cuối. Dán kín bằng băng vô khuẩn Opsite. 

VI. THEO DÕI 

- Khám lại bệnh nhân: Khó thở? SpO2 giảm? Tụt huyết áp? Nghe phổi: mất rì rào phế 

nang? Tụ máu quanh chỗ chích? 

- Chụp Xquang ngực sau thủ thuật sau chích tĩnh mạch cảnh trong hoặc dưới đòn để xác 

định vị trí của catheter và phát hiện biến chứng tràn khí màng phổi, thuyên tắc khí. 

VII. BIẾN CHỨNG – XỬ TRÍ 

- Đau tại chỗ chích → Giảm đau. 

- Máu tụ tại chỗ → Đè, băng ép 

- Nhiễm trùng (tại chỗ và du khuẩn huyết) → Rút catheter Kháng sinh. 

- Chích vào động mạch. 

- Rách hoặc bóc tách mạch máu. 

- Thuyên tắc khí. 

- Huyết khối. 

- Tràn khí và/hoặc tràn máu màng phổi. 

VIII. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

- Luôn luôn xác định vị trí kim và dây dẫn bằng siêu âm. 

- Nên chụp Xquang ngực sau chích catheter tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới 

đòn. 
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- Xác định là hút máu tĩnh mạch trước khi nong: máu đen, máu ra chậm không theo mạch 

đập, có thể nối với monitor đo áp lực để quan sát trị số và đường biểu diễn áp lực. 

- Không đẩy mạnh dây dẫn khi luồn vì có thể gây gập khúc, gây rách hoặc thủng mạch 

máu. 

- Luôn bịt miệng kim chích khi tháo syringe để tránh thuyên tắc khí. 

 

NGUỒN https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470286/ 
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