
I. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC 

BƯỚC XỬ LÝ KHI CÓ TAI 

NẠN THƯƠNG TÍCH

18/25/2016



1. Ngất

2. Ngưng thở

3. Ngưng tim

4. Điện giật

Vết5. thương chảy máu, vết thương

bàn tay

Gãy6. xương, chấn thương cột sống

7. Dị vật đường thở

8. Đuối nước

9. Động vật cắn: chó, rắn cắn

10. Bỏng

NHỮNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH THƯỜNG GẶP



1. An toàn: cho bản thân người cứu, cho người xung quanh, cho
nạn nhân

Tại2. chỗ khẩn trương

3. Đúng kỹ thuật

Kiên4. trì

5. Thứ tự ứu tiên sơ cứu

(1) Ngạt thở, ngừng tim, đang chảy máu, chấn thương cột sống

(2) Sốc do mất máu, bỏng, gãy xương phức tạp

(3) Các chấn thương, gãy xương không phức tạp

(4) Vết thương phần mềm

(5) Những người đã chết hẳn

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ

KHI CÓ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH



CÁC BƯỚC XỬ LÝ

KHI CÓ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

1.Yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan y tế gần nhất

2.Xử lý an toàn nơi xảy ra tai nạn

3.Kiểm tra sơ bộ tình trạng của nạn nhân

4. Cấp cứu ngừng tim ngừng thở, cầm máu, 

xử lý chấn thương cột sống

5.Cố định tạm thời gãy xương, xử lý các 

thương tích khác

6.Di chuyển nạn nhân đến nơi an toàn





II. SƠ CẤP CỨU

NGẤT, NGỪNG THỞ, NGỪNG

TIM, ĐIỆN GIẬT, ĐUỐI NƯƠC

18/25/2016



MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến

ngất, ngừng thở, ngừng tim, nguyên tắc sơ

cứu ngừng thở ngừng tim

2. Trình bày những nguy cơ dẫn đến đuối nước,

điện giật

3. Thực hiện sơ cứu ban đầu ngừng thở, ngừng

tim, điện giật, đuối nước.

28/25/2016



NGẤT

1. Dấu hiệu: đột ngột bất tỉnh, còn thở, tim còn đập

38/25/2016



2. Nguyên nhân:

Hu yết áp thấp

Hạ đường huyết

Stress, xúc động, đói, đứng lên đột ngột

Nhịp tim không đều, bệnh lý tim mạch, thần kinh

Dấu hiệu đầu tiên của mang thai…

48/25/2016



3. Xử trí:

Động tác 1: Để nạn nhân nằm ngửa

Động tác 2: Đầu ngửa ra phía sau (1 tay nâng cằm,

1 tay ấn trán)

58/25/2016



3. Xử trí (tiếp):

Động tác 3: nới rộng quần áo để không cản trở hô

hấp và tuần hoàn

Động tác 4: dùng khăn ướt lạnh lau mặt

Động tác 5: ấn mạnh tại 1/3 trên nhân trung

68/25/2016



Chú ý:

Không tập trung đông người quanh nạn nhân

Kiểm tra nhịp tim và hơi thở, nếu các dấu hiệu này 

ngừng thì lập tức ép tim và thổi ngạt



NGỪNG THỞ, NGỪNG TIM

Dấu1. hiệu: đột ngột bất tỉnh, không còn thở, không có

mạch cổ

2.Nguyên nhân:

 Bệnh tim: thiếu máu cơ tim, tắc mạch vành..

 Tuần hoàn: sốc mất máu, tắc mạch phổi..

 Hô hấp: dị vật, tắc đường thở, tràn khí màng phổi...

Rối loạn chuyển hóa

 Điện giật, đuối nước...

88/25/2016



3. Xử trí:

Động tác 1: Đấm mạnh vào ngực vùng tim 2 đấm

Động tác 2: Nếu tim không đập lại đặt nạn nhân nằm trên

mặt phẳng cứng( chân cao hơn đầu), nới lỏng quần áo

98/25/2016



3. Xử trí (tiếp)

Động tác 3: Ðặt bàn tay trái lên 

1/3 dưới xương ức, hướng sang 

bên trái, bàn tay phải úp lên mu 

bàn tay trái, 2 tay duỗi thẳng 

Động tác 4: Dồn sức nặng của 

toàn thân ép xuống lồng ngực

(5-6 cm với người lớn, 3-4 cm

với trẻ lớn) của nạn nhân nhịp

nhàng, liên tục > 80 lần/1 phút

108/25/2016



3. Xử trí (tiếp)

Động tác 5: phối hợp ép tim và thổi ngạt: cứ khoảng 20-

30 lần ép tim thì thổi ngạt 2 lần. Kiên trì cấp cứu cho

đến khi tim đập trở lại hoặc có y tế đến thay thế

hoặc sau 2h bệnh nhân không thở lại, tim không đập lại,

đồng tử 2 bên giãn to.

118/25/2016



1. Nguyên tắc sơ cứu

 An toàn.

 Tại chỗ, khẩn trương: trong vòng 1 phút 90% trường

hợp được cứu sống, 6 phút 10%, sau 10 phút rất ít trường

hợp cứu được.

 Đúng kỹ thuật

 Kiên trì

ĐIỆN GIẬT



2. Quy trình sơ cứu tại chỗ

Động tác 1: Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện (cắt cầu

giao, dùng ván gỗ, cây khô cách điện tốt)

ĐIỆN GIẬT



Động tác 2: Kiểm tra sơ bộ tình trạng của nạn nhân

Động tác 3: Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, hồi sinh 

tim phổi (như cấp cứu ngừng tim, ngừng thở), xử trí các

tổn thương phối hợp (nếu có)



ĐUỐI NƯỚC



1. Dấu hiệu:

− Nạn nhân đang chới với

dưới nước hoặc sắp có nguy

cơ bị chìm

− Có dấu hiệu bị sặc nước:

ho dữ dội, sặc sụa, mặt đỏ

hoặc tím khó thở hoặc

ngừng thở

− Bất tỉnh



2. Nguyên nhân

− Bị rơi hoặc ngã xuống chỗ

nước sâu, nước xoáy nguy hiểm

− Không biết bơi

− Bị chuột rút khi đang ở

dưới nước, đang bơi

− Môi trường sống trong gia

đình hoặc cộng đồng không an

toàn: bể bước không nắp,

giếng, ao, hồ...

− Nước giật



3. Hậu quả

− Ngừng tim, ngừng thở - > Tử vong

− Chú ý: khi nạn nhân bị đuối nước

+ Phút thứ nhất: nạn nhân không thở được

+ Phút thứ 2-3: sặc nước, vùng vẫy

+ Phút thứ 4: mất cảm giác và ngừng tim

+ Phút thứ 5-7: chết lâm sàng, còn khả năng cứu sống

+ Phút thứ 8 trở đi: không còn khả năng cứu sống



4. Sơ cứu

4.1 Nhanh chóng đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước





− Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, đặt

nạn nhân nằm trên nền phẳng cứng, khô ráo, thoáng khí

gọi người hỗ trợ, gọi cấp cứu 115 và phải tiến hành sơ

cấp cứu ngừng tim, ngừng thở ngay.



4.2 Sơ cứu

− Động tác 1: Khai thông đường thở

− Động tác 2: Kiểm tra sự thở

− Động tác 3: Hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực

− Động tác 4: Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y

tế có đủ điều kiện hồi sức cấp cứu

Chú ý: Kiên trì hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực

Không xốc nước



KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU 

Trung tâm phòng, chống thương tích trẻ em



KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG SƠ CẤP CỨU

1- Sơ cấp cứu là gì:

- Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn 

nhân bị bất cứ chấn thương, sự cố hay bị một căn bệnh đột ngột nào 

đó trước khi có xe cấp cứu, bác sĩ, hoặc người có chuyên môn đến 

chữa trị. 

Việc sơ cấp cứu là vô cùng cần thiết bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ 

hay những người cấp cứu đến có thể làm nạn nhân lâm vào tình trạng 

nguy hiểm hay không thể cứu được nữa cho dù được đưa đến bệnh 

viện.



2- Mục đích và tầm quan trọng sơ cấp cứu:

- Cứu sống nạn nhân.

- Ngăn không cho tình trạng xấu đi

- Thúc đẩy quá trình hồi phục.

Khi ta là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, ta phải làm gì?

- Sơ cấp cứu nạn nhân

- Gọi người trợ giúp

- Gọi cấp cứu 115

Tầm quan trọng của sơ cấp cứu?

- Quyết định sự sống chết người bị nạn

- Phục hồi chức năng hay tàn tật vĩnh viễn

- Thời gian là tối quan trọng trong SCC.



2- Mục đích và tầm quan trọng sơ cấp cứu:

Không sơ cấp cứu kịp thời dẫn đến hậu quả gì?

- Tim ngừng đập

- 4 phút -> não có thể bị tổn thương

- 10 phút -> não tổn thương không thể phục hồi

Chú ý: Thời gian là mạng sống của nạn nhân.



Lưu ý: Người cấp cứu thường thể hiện sự lo sợ khi làm sai 

điều gì hay bị kiện cáo. 

Nguyên tắc: Bạn đang làm một việc nhân đạo Pháp luật sẽ 

ủng hộ những người hành động trong khi khẩn cấp nhưng 

không ủng hộ những người hành động vượt quá giới hạn 

cho phép.



PHƯƠNG PHÁP GIỚI THIỆU

Giảng viên thuyết trình và giao lưu với học viên.

Giảng viên thuyết trình và làm mẫu.

Thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.



Bắt mạch 

cảnh, cảm 

nhận trong 

vòng 10-15s 

xem có mạch 

hay không?



CÁCH TIẾN HÀNH ÉP TIM

1. Đặt nạn nhân nằm ngửa trên sàn cứng, quỳ cạnh nạn nhân (bên trái hoặc phải 

tùy tình huống) tay trái tìm hỏm xương ức, đường nối hai núm vú ở đàn ông, trẻ 

em hoặc ở giữa ngực (phương pháp chữ thập).

2.Tay phải đặt ở 1/3 dưới xương ức.

3.Lấy tay trái đặt trên tay phải và đan xen các ngón với nhau.

4.Ấn lực mạnh xuống ngực nạn nhân, sâu khoảng 4 - 5 cm. Vừa ấn vừa đếm 1, 

2, 3... 30 ,ấn 100 lần/phút.

5.Phối hợp với hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngưng thở, ngưng tim (cứ 30 lần 

ép tim tiến hành thổi ngạt 2 lần).









Một số lưu ý
Khai thông đường thở

Để nạn nhân ngửa cổ tối đa

ẤN TRÁN - NÂNG CẰM

Loại bỏ đàm nhớt, dị vật 

trong đường thở



Một số lưu ý

Kiểm tra BN còn thở không?

Quỳ xuống bên cạnh nạn nhân

Ấn trán, nâng cằm nạn nhân

Áp tai vào mũi → nghe

Mắt hướng về phía ngực → nhìn

Thời gian: 5 - 10 giây



Một số lưu ý

Hô hấp nhân tạo
Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, cổ ngửa tối đa, làm thông đường hô hấp

Người cứu quỳ bên vai nạn nhân

1 tay luồn dưới cổ, 1 tay đặt lòng bàn tay lên trán - ngón cái và ngón trỏ đặt 2 bên cánh

mũi

Người cứu ngậm miệng hít sâu → áp miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh đồng thời

bóp cánh mũi nạn nhân kín lại

Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi

Ngẩng lên lấy hơi, bỏ tay bịt cánh mũi nạn nhân

Người lớn : 16 - 18 lần/phút

Trẻ em : 20 - 25 lần/phút

42



Một số lưu ý
Ép tim ngoài lồng ngực

Xác định vị trí ép

Người lớn : 

Xác định mũi xương ức

Đặt ngang 2 ngón tay (trỏ và giữa) lên mốc mũi ức

Vị trí ép tim nằm trên 2 ngón tay

Trẻ em : 

Xác định mũi xương ức

Vị trí ép tim nằm trên mũi xương ức



Một số lưu ý
Ép tim ngoài lồng ngực

Thủ thuật dùng lực mạnh ép nhịp nhàng lên 1/3 dưới xương ức → thay đổi thể tích

buồng tim → tim đập lại

Chuẩn bị

Cho nạn nhân nằm trên nền cứng

Nới rộng quần áo, thắt lưng

Tiến hành

Người cứu quỳ bên trái nạn nhân

Xác định vị trí ép tim

Đặt gốc 2 bàn tay chồng lên nhau vào vị trí

Dùng sức mạnh toàn thân ấn mạnh lên ngực nạn nhân (ấn vuông góc) → ngưng

ấn, tay không rời vị trí

Thực hiện 60 - 80 lần/phút

Thường xuyên theo dõi tình trạng, sắc mặt, mạch



Một số lưu ý

Hồi sinh tim phổi
1 người cứu : 2 thổi → 30 ép → …

2 người cứu : 1 thổi → 5 ép → …



Một số lưu ý

Điều chỉnh tư thế
Khi BN còn thở

Không thay đổi tư thế khi BN bị tổn thương cổ hay cột

sống

(chèn ép thần kinh)



Một số lưu ý

Hướng dẫn gọi cấp cứu 115

Thông tin ban đầu cần cung cấp

Địa chỉ chính xác của nơi cấp cứu

Số điện thoại bạn đang gọi là số mấy ?

Vấn đề là gì? Cho biết chính xác những gì đã xảy ra?

Bệnh nhân bao nhiêu tuổi?

Bệnh nhân mê hay tỉnh?

Bệnh nhân còn thở hay không?

Trả lời 1 số câu hỏi để cung cấp thêm thông tin

Lưu ý: Không gác máy trước



Một số lưu ý

Vận chuyển nạn nhân

Không vận chuyển nạn nhân trừ khi thật sự cần thiết

Thận trọng với người bị tổn thương cột sống

Giải thích cho nạn nhân biết lý do cần di chuyển

Trường hợp có nhiều người cùng di chuyển nạn nhân, phải có 1 người chỉ đạo

Vận chuyển đúng kỹ thuật, tránh cho người vận chuyển bị tai nạn, tổn thương

cột sống khi khiêng, vác nạn nhân



“Việc tổ chức sơ cấp cứu ban đầu là vô cùng quan trọng, cấp cứu tốt thì phục hồi 

nhanh, cấp cứu muộn thì phục hồi lâu, nguy hiểm hơn còn gây tử vong”.

Trung tâm phòng, chống thương tích trẻ em phối hợp cùng Trung tâm bảo vệ an toàn thanh thiếu niên đồng thực hiện chương trình.


