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KANGAROO CARE 
SKIN TO SKIN CARE FOR THE NEWBORN 

 CHĂM SÓC TRẺ THEO  
PHƯƠNG PHÁP KANGAROO 
Thực hiện da kề da cho trẻ sơ sinh 

Justine N. Parsons  Justine N. Parsons 
Introduction  Giới thiệu 
Intermittent skin-to-skin care is widely 
recognised as a beneficial component of 
holistic care provision for sick or preterm 
infants requiring hospital admission 
There are benefits for both newborn and 
parent 

 Thực hiện da kề da được xem như là biện 
pháp tối ưu trong cung cấp chăm sóc toàn 
diện cho trẻ sinh non hoặc trẻ bệnh cần 
phải nhập viện. 
Phương pháp này mang lại lợi ích cho cả 
mẹ và trẻ 

 

  

Indications  Chỉ định 
Indications  Chỉ định 

- Any infant admitted to NICU-either 
preterm, LBW, or full term when 
medically stable 

 - Tất cả trẻ sinh non, trẻ có cân nặng 
thấp khi sinh hoặc trẻ đủ tháng bệnh 
lý đã tạm ổn định tại đơn vị NICU. 

- To assist with maternal attachment 
when separation has occurred for 
medical reasons 

 - Hỗ trợ bà mẹ luôn bên cạnh trẻ trong 
trường hợp mẹ và trẻ cần cách ly vì lý 
do y khoa. 

- To support lactation and to contribute to 
breastfeeding establishment 

 - Hỗ trợ và thiết lập việc nuôi con bằng 
sữa mẹ. 

Contraindications  Chống chỉ định 

- Medically unwell, unstable requiring 
ventilation 

 - Trẻ không khỏe, trẻ chưa ổn định còn 
phụ thuộc máy thở. 

- ELBW infants  - Trẻ cực non 

- Immediate post surgical babies  - Trẻ sau phẫu thuật 
So how does NICU JHCH do?  Tại đơn vị NICU, JHCH 

- For infants born <29 weeks in JHCH 
NICU, the average time to first KC is 7 

 Tại NICU, bệnh viện nhi John Hunter; 
chăm sóc kangaroo được chỉ định cho trẻ 
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days. This is a statistic we should not be 
proud of. 

sinh non dưới 29 tuần tuổi, thời gian 
trung bình để bắt đầu nhận bệnh là khi 
trẻ được 7 ngày tuổi; tuy nhiên đây chưa 
phải là số liệu thống kê đáng khích lệ. 

- NICU JHCH’s aim is to provide KC to at 
least 60% of <29 week babies before 72 
hours by 31st December 2017. 

 - Từ 31/12/2017, mục tiêu của bệnh 
viện  là bắt đầu chăm sóc kangaroo 
trước 72 giờ tuổi cho ít nhất 60% trẻ 
< 29 tuần. 

   

Why? What are the barriers?  Vì sao? Đâu là những rào cản? 
 
 
 

 Báo cáo nghiên cứu: những rào cản 

thường gặp tại NICU/JHCH 

 

History  Lịch sử 

- Began over 25 years ago in Colombia in 
response to overcrowded nurseries, and 
costly incubators. 

 - Đã thực hiện cách đây hơn 25 năm tại 
Colombia để đáp ứng với quá tải tại 
đơn vị sơ sinh và chi phí cao của sử 
dụng lồng ấp. 

- Has since been introduced worldwide  - Từ đó đến nay được áp dụng trên 
toàn cầu 
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Benefits for Newborn  Lợi ích cho trẻ 
The benefits for the infant include:   Những lợi ích cho trẻ bao gồm 

- increased physiological stability  - trẻ nhanh chóng ổn định về thể chất 

- longer periods of quiet sleep  - trẻ ngủ nhiều và ngủ yên hơn 

- improved self-regulation development   - cải thiện khả năng tự điều chỉnh 

- increased breast feeding incidence and 
duration 

 - tăng khả năng bú mẹ và duy trì bú mẹ 

- decreased pain perception  - giảm đau đớn 

- reduced stress and crying  - giảm stress và làm trẻ ít khóc hơn 
  

 

Benefits for Parent  Lợi ích cho cha mẹ trẻ 

- enhanced parent-infant attachment with 
a reduction in the negative effects of 
having a sick or preterm infant 

 - tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và trẻ 
qua việc giảm đi các ảnh hưởng tiêu 
cực khi trẻ bệnh hoặc đối với trẻ sinh 
non 

- greater parental ability to recognize their 
infant’s cues  

 - giúp cha mẹ trẻ dễ dàng nhận biết các 
thay đổi của trẻ 

- increased self-confidence  - tăng sự tự tin 

- decreased parental depression  - giảm nguy cơ trầm cảm cho cha mẹ 

- increased maternal breast milk supply  - tăng lượng sữa mẹ 
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Recent - Research-Preterm  Các Nghiên cứu gần đây về Chăm sóc 
Kangaroo 

- Kangaroo mother care improves 
cerebral blood flow, thus it might 
influence the structure and promote 
development of the premature infant's 
brain, (Korraa, A. 2014).  

 - KMC giúp cải thiện tuần hoàn não, 
điều này có thể ảnh hưởng phát triển 
cấu trúc não bộ của trẻ sơ sinh non 
tháng (Korraa, A. 2014).  

 

- Indian study looked at behavioral and 
physiological responses to painful 
stimuli in preterm neonates (1-1.5kg) –
decrease duration of cry, improved 
saturations and decrease pain scores-
found to be the most physiological, non-
pharmacological and easy intervention 
that involves parents: to manage 
procedural pain (Choudhary,M, 2016). 
 

 

 - Một nghiên cứu tại Ấn Độ cho biết 
những đáp ứng bằng hành vi và thể 
chất với sự tham gia của cha mẹ đối 
với các kích thích đau ở trẻ sinh non 
(từ 1-1.5kg) sẽ làm giảm sự quấy khóc 
kéo dài, cải thiện nồng độ oxy trong 
máu, làm cải thiện những căng thẳng 
do đau ở trẻ. Đây là những can thiệp 
không cần dùng thuốc, phù hợp sinh 
lý và dễ dàng thực hiện (Choudhary, 
M, 2016). 

- Cochrane review 2016 – decrease 
mortality, decrease sepsis, increase 
weight gain and decrease length of stay 
for stable LBW infants (Onde-Agudelo,A 
et al 2016 

 - Theo tổng quan của Cochrane, 2016; 
giảm tỷ lệ tử vong, giảm nhiễm 
khuẩn huyết, tăng cân và giảm thời 
gian nằm viện sẽ giúp trẻ sinh non 
nhẹ cân sớm ổn định (Onde-Agudelo, 
A et al 2016) 

What’s our aim?  Mục tiêu của chúng ta là gì? 
Where possible the more the better  Tạo điều kiện cho trẻ gần mẹ càng nhiều 

càng tốt! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteria  Tiêu chí lựa chọn 

- Skin-to-skin care should be promoted 
and provided to all haemodynamically 
stable infants. 

 - Khuyến khích thực hiện da kề da cho 
tất cả các trẻ có tình trạng huyết động 
ổn định. 

- Specific exclusion criteria are : 
• Medically unstable infants 

 - Tiêu chuẩn loại trừ: 
• Tình trạng nội khoa chưa ổn định 
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• ICC’s (intercostal catheter)  • Trẻ có dẫn lưu màng phổi 

• Nitric oxide  • Nitric oxide 

• Unrepaired surgical conditions, or 
within 48 hrs of surgery 

 • Chưa phục hồi sau phẫu thuật 
hoặc trong vòng 48 giờ sau mổ, 

• Unwell parents  • Cha mẹ bệnh hoặc không khỏe 

  

 

Not excluded  Không loại trừ 

The following are NOT exclusion criteria : 
 

 Những vấn đề sau đây KHÔNG nằm trong 
tiêu chuẩn loại trừ: 

- Umbilines  - Có thông TMR 

- Humidity  - Humidity 

- Ventilation (once stable)  - Thở máy (thực hiện ngay khi trẻ ổn 
định) 

  

 
Procedure  Quy trình 

- Discuss benefits with the parents, 
educate regarding procedure. 

 - Thảo luận với cha mẹ trẻ về lợi ích của 
phương pháp, cung cấp thông tin liên 
quan đến quy trình thực hiện. 

- Discuss the need to allow at least 1 hour 
per session of kangaroo care, and 

 - Thảo luận với gia đình về thời gian 
thực hiện kangaroo – ít nhất là 1 giờ 
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prepare appropriate clothing. cho mỗi lần, và việc chuẩn bị trang 
phục phù hợp  

- Perform all required procedures (cares, 
suction) to prevent interruption. 

 - Phải thực hiện tất cả các yêu cầu của 
quy trình (chăm sóc, hút dịch tiết) để 
đề phòng những biến chứng có thể 
gây gián đoạn. 

- Prepare chair, maximise privacy.  - Chuẩn bị ghế, quan tâm đến sự riêng 
tư. 

- Ensure lines, tubes are secured.  - Bảo đảm các đường truyền ổn định, 
hệ thống ống được bảo vệ. 

   

- Prepare infant – remove all clothing 
except nappy. (Under 1000g can leave 
hat on, or CPAP) 

 - Chuẩn bị trẻ - để trẻ mình trần chỉ 
chừa tã lót. (Trẻ < 1000g có thể có mũ 
hoặc mũ CPAP). 

- Position infant vertically onto parent 
chest, close shirt/gown around baby, 
and add warmed blanket across back. 

 - Bế trẻ trước ngực của cha/mẹ, quấn 
áo vòng quanh người trẻ, phủ một 
tấm chăn mỏng lên trên để giữ ấm. 

• Preferred transfer method is for 
parent, while standing, to scoop up 
baby directly onto chest, then sit in 
the chair. Staff manage lines/tubes. 

 • Chọn phương pháp thuận tiện 
nhất cho cha mẹ khi chuyển trẻ từ 
lồng ấp áp vào ngực, áp dụng biện 
pháp “xúc muỗng” để đưa trẻ áp 
sát vào ngực mẹ, sau đó ngồi 
xuống ghế từ từ. Điều dưỡng phải 
cẩn thận chú { đến hê thống ống. 

- Ensure infant comfortable positioned 
with arms and legs flexed. 

 - Bảo đảm trẻ được ôm giữ thoải mái 
và an toàn. 

- Recline the chair to create 40 degree 
angle. 

 - Ngã ghế ra sau một góc 40 độ. 

- Attach tubes/lines to parent clothing. 
 

 - Cố định các đường truyền sát vào áo 
quần của cha/mẹ. 
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- Offer the use of a mirror so parent can 
see baby’s face. 

 - Nên đặt một tấm gương đối diện để 
cha mẹ có thể quan sát mặt bé. 

- Reassure parent that you are nearby at 
all times. 

 - ĐD cần quan sát và động viên họ tại 
mọi thời điểm. 

 

  

   
  

 
Documentation  Hồ sơ 

- Record the episode of kangaroo care in 
the progress notes, detailing length of 
time, how well tolerated, and any 
adjustments that were required, 
including parent comments/reaction. 

 - Ghi tiến trình thực hiện KC vào hồ sơ, 
chú ý chi tiết về thời gian, sự đáp ứng 
của trẻ như thế nào, đồng thời ghi lại 
bất kz các điều chỉnh nào được yêu 
cầu, kể cả những phàn nàn/phản ứng 
của cha mẹ trẻ. 

- Data collection – recording temperature 
before & after KC, recording any 
tube/line dislodgement. 

 - Thu thập thông tin– ghi nhiệt độ 
trước và sau thực hiện KC, ghi lại khi 
có bất kz đường truyền/hệ thống nào 
bị vuột, sút. 
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DEVELOPMENTAL CARE  PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC TÂM THẦN 
 
 

Justine N. Parsons  Justine N. Parsons 
Why do developmental care?  Tại sao cần phát triển chăm sóc tâm 

thần? 

- Premature birth interrupts 
neurodevelopment at a critical stage.  

 - Việc sinh non làm gián đoạn sự phát 
triển các tế bào thần kinh – là giai 
đoạn phát triển quan trọng trên lâm 
sàng.  

- Many of the neurological structures are 
still actively differentiating and 
organizing at birth, and these 
maturational processes now must occur 
within the context of the NICU.  

 - Quá trình hoàn thiện hệ thần kinh cần 
tiếp tục sau khi trẻ được sinh ra 
(trong bối cảnh đơn vị NICU).  
 

- Infants are exposed to numerous 
physiologic as well as environmental 
stressors that have the potential to 
permanently alter the developing brain 
and CNS (Pickler et al.,2010)  

 - Trẻ sinh non khi tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài, bị tác động bởi 
nhiều yếu tố vật lý khác nhau tiềm ẩn 
khả năng thay đổi vĩnh viễn sự phát 
triển não bộ và hệ thần kinh trung 
ương (Pickler và cộng sự, 2010).  

Wiring and Organisation of the Brain  Sự hình thành cấu trúc não bộ 

- Third trimester- ‘premature period’- 
great activity & complex events in brain 
development 

 - Ở ba tháng cuối - ‘Giai đoạn chưa 
trưởng thành’- là thời kz hoạt động 
mạnh và hoàn thiện bộ não thai nhi. 

- Neuronal maturation & wiring.  - Các tế bào thần kinh phát triển và ổn 
định về mặt tổ chức. 

- Weight of the brain triples  - Trọng lượng của bộ não tăng gấp ba 

- Dynamic changes in cerebral cortex & 
cerebellum - 2 areas most important to 
cognitive processes 

 - Chức năng vỏ não và tiểu não thay đổi 
– đây là bộ phận rất quan trọng trong 
tiến trình nhận thức của trẻ.  

- Toxins may block wiring.  - Độc tố có thể ngăn chặn quá trình sắp 
xếp tổ chức này. 

- Brain develops by birth but continues to 
anatomically shape for a further 2 years 

 - Não bộ trẻ sơ sinh phát triển lúc sinh 
nhưng đến 2 tuổi mới hoàn thiện về 
cấu trúc giải phẫu. 
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25 week gestation brain- 
smooth and rudimentary 

fissure 

26 week gestation brain- 
smooth and fissure 
clearer 

 Não thai 25 tuần– ít nếp 
nhăn và các rãnh thùy còn 

nông 

Não thai 26 tuần–ít 
nếp nhăn, các rãnh 
thùy sâu hơn 

     

     

28 week, more sulci and 
better formed fissure 

30 week –deeper and 
more sulci, closing 
fissure 

 Thai 28 tuần, não nhiều 
nếp nhăn hơn, các rãnh 
thùy sâu và rõ ràng hơn 

Thai 30 tuần – nhiều 
nếp nhăn, các rãnh 
sâu và rõ 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 weeks, more sulci and 
fissure almost closed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 weeks- more folded 
and complex 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Thai 32 tuần, nhiều nếp 
nhăn, các rãnh thùy hầu 

như hoàn chỉnh 

Thai 34 tuần nhiều 
nếp gấp và hoàn 
chỉnh 

   

Term - complex pattern  Thai đủ tháng, cấu trúc và hình dạng bộ não hoàn 
chỉnh 

Stress in the NICU  Yếu tố gây Stress tại đơn vị NICU 

Babies in the NICU are exposed to many 
randomly occurring invasive procedures 
along with other challenging stimuli such as: 

 Trẻ sơ sinh trong đơn vị NICU luôn tiếp 
cận với nhiều quy trình kỹ thuật xâm lấn 
cùng với việc trẻ luôn đối mặt với những 
kích thích khác như: 

- Physical examinations  - Việc khám bệnh 

- Handling  - Việc chăm sóc 

- Nursing procedures  - Thực hiện các quy trình điều dưỡng 
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- ‘Routine tests’ - Thực hiện ‘các XN thường quy’ 

- Environmental stimuli- bright lights, 
noise etc 

 - Những kích thích từ môi trường  như 
ánh sáng, tiếng ồn 

- Everyday ‘routine’ events- bathing, 
feeding, 

 - Các công việc hàng ngày như tắm, cho  
ăn… 

Effects of Stress on Brain Development  Ảnh hưởng của Stress lên sự phát triển 
của não bộ 

- An efficient stress response is vital to life 
and optimum development… 

 

 - Sự đáp ứng hiệu quả với stress rất 
quan trọng đối với sự sống còn và tối 
ưu hóa sự phát triển… 

- However chronic repetitive stress and 
sustained exposure to glucocorticoids 
can have damaging effects on brain 
development. 

 

 - Tuy nhiên, nếu stress lặp đi lặp lại 
nhiều lần và trở thành mãn tính, đồng 
thời sự tiếp xúc lâu dài với 
glucocorticoid có thể ảnh hưởng đến 
phát triển của não bộ. 

- The plasticity of both peripheral and 
central sensory connections in the 
neonatal period means that early 
damage in infancy can lead to prolonged 
structural and functional alterations in 
pain pathways that can last into adult 
life. 

 - Do tính mềm dẻo của các kết nối thần 
kinh trong giai đoạn sơ sinh; những 
tổn thương ban đầu ở trẻ có thể gây 
ra những khuyết tật về nhận thức và 
thể chất kéo dài cho đến khi trưởng 
thành. 

- Repeated stress has profound and long-
lasting effects on the CNS (Newnham 
2009) 

 - Stress lặp đi lặp lại và kéo dài ảnh 
hưởng đến sự phát triển của tế bào 
thần kinh (Newnham 2009) 

- Large amounts of inappropriate sensory 
input may be being processed by the 
immature, developing brain at the 
expense of normal foetal brain growth 
and development (Graven 2004) 

 - Phần lớn các kích thích bên ngoài 
được bộ não non nớt của trẻ xử lý; 
điều này kích thích não bộ trẻ phát 
triển bình thường (Graven 2004) 

- Infants exposed to stress demonstrate 
decreased brain activity (Huppi 2005). 

 - Bộ não trẻ sơ sinh trong tình trạng 
kích thích quá mức sẽ ức chế hoạt 
động (Huppi 2005). 

- Functional brain mapping has shown 
that infants born prematurely have 
significantly less cortical grey matter.  

 - Chức năng của vỏ não còn yếu, cấu 
trúc ít chất xám 

- Multiple stressors in the NICU affect 
brain size and function (infants < 
30weeks). 

 - Môi trường nhiều Stress tại NICU ảnh 
hưởng đến phát triển kích thước và 
chức năng của bộ não trẻ (đặt biệt trẻ 
< 30 tuần tuổi). 

- Decreased frontal and parietal brain 
width Altered diffusion measures  

 - Giảm kích thước thùy trán và thùy 
đỉnh. 

- Altered functional connections in  - Thay đổi chức năng kết nối ở thùy thái 
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temporal lobes dương. 

- Motor development effects (Smith, et al. 
2011 Annals of Neurology) 

 - Ảnh hưởng sự phát triển về vận động 

- (Smith, và cs. 2011 Annals of 
Neurology) 

Outcomes  Kết quả 

Research into long term outcomes of 
premature babies highlights the importance 
of protecting these immature brains through 
practising developmental care 

 Nghiên cứu cho thấy dự hậu một trẻ sơ 
sinh non tháng phụ thuộc vào việc bảo vệ 
bộ não chưa trưởng thành thông qua 
phát triển chăm sóc tâm thần. 

Considerations from the Literature & 
Research 

 Y văn Nghiên cứu  

- Preterm infants later demonstrate:  - Trẻ non tháng 

• Lower handwriting legibility & speed 
(Feder et al. 2005) 

 • Chậm biết viết, biết nói (Feder và 
cs. 2005). 

• Lower academic success and poor 
self-esteem (Mather and Roberts 
1995). 

 • Giảm khả năng học tập và ý thức 
về lòng tự trọng bản thân kém 
(Mather and Roberts 1995). 

• Difficulties with fine motor 
coordination (Feder et al. 2005). 

 • Gặp khó khăn trong phối hợp vận 
động (Feder và cs. 2005). 

• Difficulties with visual motor 
integration & visual perceptual skills 
(Feder et al. 2005). 

 • Khó khăn trong chức năng như 
thụ cảm bằng mắt và kỹ năng 
nhận thức (Feder et al. 2005). 

• Significant motor impairment 
compared with their term peers, 
even as an adolescent (Powls et al. 
1995). 

 • Vận động kém so với những trẻ 
khác cho đến thời kz trưởng 
thành (Powls et al. 1995). 

• Decreased sensory awareness of the 
fingers (Feder et al. 2005). 

 • Giảm cảm giác ở đầu ngón tay 
(Feder et al. 2005). 

• integration & visual perceptual skills  
 

 • Tăng nguy cơ ADHD khi trẻ đến 
tuổi đi học (Watson, 2010). 

- VLBW children are more likely to show:  - Đối với trẻ sinh cực non 

• Poor motor performance  • Vận động kém 

• Visual & auditory impairments  • Giảm khả năng nghe và nhìn 

• Poor cognitive & behavioural 
performance. 

 • Nhận thức kém & rối loạn hành vi 

• Below average fine motor skills  • Khả năng vận động dưới mức 
trung bình 

• Visual spatial weakness  • Khả năng cảm nhận hình 
ảnh/không gian giảm 

• Attentional weakness  • Giảm khả năng chú { 

• Increased risk for poor language 
impairment (Reijneveld et al. 2006, 
Goyen, Lui, and Woods 1998, 

 • Chậm biết nói (Reijneveld et al. 
2006, Goyen, Lui, and Woods 
1998, Sansavini et al 2010). 



13 
 

Sansavini et al 2010).  

• Intellectual & academic weakness  • Chậm phát triển trí tuệ, học kém 

• Lower mean scores on tests of 
spelling & mathematics (Taylor et al, 
2011) 

 • Khả năng đánh vần kém, tính toán 
chậm (Taylor et al, 2011) 

• Higher rates of IEP’s and classroom 
modifications 

 • Hầu như các trẻ này cần phải 
tham gia các lớp giáo dục đặc biệt 
(IEP) 

• Increased somatic complaints, 
anxiety/depression, social problems 
etc (Kamaya, Moddemann, and 
Casiro 1996). 

 • Gia tăng sự rối loạn bản thể, bồn 
chồn/lo lắng, những vấn đề xã hội, 
etc (Kamaya, Moddemann, and 
Casiro 1996). 

Eight Year Outcomes- NICUS Data  Số liệu nghiên cứu sau 8 năm tại NICU 

 

What can we do in Intensive Care?  Có thể làm gì tại đơn vị chăm sóc tích cực? 

- Brainstorming  Kích thích não bộ 

- Cue Based Care  - Chăm sóc dựa vào hành vi của trẻ 

- Kangaroo Care  - Chăm sóc theo phương pháp Kangaroo 

- Positioning  - Vị trí, tư thế 

- Strategies to support stability  - Kế hoạch hỗ trợ trẻ ổn định 

- Developmental Care Rounds  - Mở rộng chăm sóc 

- Parent Education   - Giáo dục cho cha mẹ trẻ 

What is cue based care?  Thế nào là chăm sóc dựa vào hành vi? 

- Care giving and interaction based on the 
infant’s behavioural cues 

 - Việc chăm sóc và tương tác dựa vào 
các hành vi mà trẻ biểu hiện. 

- Includes the appropriate provision or 
modification of sensory stimulation 

 - Bao gồm những hỗ trợ thích hợp hoặc 
giảm bớt kích thích 

- Essential in providing individualised care  - Cung cấp chăm sóc thiết yếu phù hợp 
cá nhân mỗi trẻ 

Why is cue based care important?  Vì sao việc chăm sóc dựa vào hành vi là 
quan trọng? 

- In assisting with infant regulation 
 

 - Trẻ sơ sinh phải được chăm sóc theo 
quy định. 
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- Awareness and responsiveness to infant 
signals and support of self-regulation 
underlie the development of early 
relationships (Als, 1982; Browne, 
MacLeod, and Smith-Sharp, 1996) 

 - Nhận biết được và đáp ứng với các tín 
hiệu của trẻ, hỗ trợ và điều chỉnh việc 
chăm sóc là cơ sở phát triển sớm các 
mối quan hệ (Als, 1982; Browne, 
MacLeod, and Smith-Sharp, 1996) 

 “The key to supporting mutually satisfying 
parent-infant interaction is to give parents 
the ability to understand their infant’s level 
of communication through his behaviour. 
Once parents understand their infants 
behaviour, they will be in a better position 
to respond to and interact with their infant 
in an appropriate and developmentally 
supportive way” (Biber, Creger & Kolar, 
1995) 

  “Điểm mấu chốt cho tương tác giữa cha 
mẹ và trẻ là cách mà cha mẹ có thể nhận 
biết sự giao tiếp của trẻ thông qua các 
biểu hiện. Ngay khi mà cha mẹ hiểu được 
những  biểu hiện của trẻ, sẽ có những đáp 
ứng chăm sóc thích hợp” (Biber, Creger & 
Kolar, 1995) 
 

Brainstorm…  Kích thích não bộ… 

- What stress cues do you observe 
regularly in infants in the NICU? 

 - Các hành vi nào có thể gây stress cho 
trẻ mà bạn quan sát được tại đơn vị 
NICU? 

- What cues do you observe in infants to 
indicate they are stable and ready for 
interaction? 

 - Biểu hiện nào ở trẻ cho thấy trẻ ổn 
định và sẵn sàng cho mọi tương tác? 
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Self Regulation  Tự điều chỉnh 

- “I am trying to settle myself”  - “Tôi đang cố gắng để tự điều chỉnh” 

- Infants efforts to achieve, maintain or 
regain balance and self-organisation. 

 - Trẻ sơ sinh luôn nổ lực để đạt điều đó, 
duy trì sự cân bằng và ổn định. 

- These behaviours are frequently 
protective mechanisms- self-regulation 
occurs due to cortisol 

 - Điều này xảy ra do cơ chế tự bảo vệ - 
tự điều chỉnh xảy ra dưới ảnh hưởng 
của cortisol 

- Hands to mouth, grasping, sucking, 
tucking self, finding boundaries, 
shutting eyes, looking away… 

 - Đưa tay lên miệng, nắm bắt, bú, nhắm 
mắt, nhìn… 

   

   

   

MATERNAL REGULATION - The Gold 
Standard - 0 Separation! 

 SỰ GẮN KẾT MẸ CON – Tiêu chuẩn vàng – 
không cách ly giữa mẹ và con 

   

Aims of positioning  Mục đích các tư thế nằm của trẻ 

- Respiratory stability  - Giúp ổn định hô hấp 

- Posture- supporting flexion  - Tư thế tự nhiên, hỗ trợ, thư giãn 
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- Infant self regulation  - Giúp trẻ tự điều chỉnh 

- Infant stress  - Giảm Stress ở trẻ  

- Energy conservation and Heat 
conservation 

 - Giảm tiêu hao năng lượng và mất nhiệt 

- Head shape  - Chỉnh hình dạng của đầu 

- Skin integrity  - Giúp sự toàn vẹn của da 

- Attachments and Lines   - Các đường truyền sát với tư thế 

- SIDS  - Tránh đột tử. 

Positioning- Sidelying  Tư thế nằm nghiêng 

- Easy for baby to comfort self e.g. hand 
to mouth/face. 

 - Tư thế dễ dàng, tự nhiên và thuận lợi 
cho trẻ, ví dụ tay gần miệng/mặt trẻ. 

- Allows hands midline.  - Bàn tay trẻ đặt ở giữa. 

- Prevents retraction of shoulders and 
abduction of legs. 

 - Ngăn ngừa sự co rút của vai và giạng 
hai chân. 

- Reduces heat loss and energy 
consumption. 

 - Giảm mất nhiệt và tiêu hao năng 
lượng. 

- Boundaries to support this position are 
necessary. 

 - Dùng khăn cố định để giữ trẻ ở tư thế 
này 

Positioning- prone  Tư thế nằm sấp 

Supports breathing.  - Hỗ trợ hô hấp. 

- Reduces heat loss and energy 
consumption. 

 - Giảm mất nhiệt và tiêu hao năng 
lượng. 

- Need appropriate positioning to 
prevent postural problems e.g. 
boundaries to keep the legs tucked up 
and positioning of the arms forward 
with the hand near the face. 

 - Cần cố định thích hợp để giữ ổn định 
tư thế trẻ, ví dụ như dùng kén để ngăn 
bàn tay trẻ hướng về phía mặt. 

- Extreme head rotation can occur if not 
appropriately positioned. 

 - Đầu của trẻ sẽ xoay khỏi vị trí nếu 
không cố định tốt. 

- If an infant requires predominantly  
prone position to support respiration  
repositioning for short periods to side 
lye may be indicated to allow a change 
of position. 

 - Đôi khi cần thay đổi tư thế trẻ trong 
thời gian ngắn để giúp thông khí. 

Positioning- supine  Tư thế nằm ngửa 

- Increased heat loss and energy 
consumption. 

 - Dễ mất nhiệt và tiêu thụ nhiều năng 
lượng. 

- Difficult for the infant to move against 
gravity and get into a flexed (tucked up) 
position. 

 - Do không có vật giữ cố định nên trẻ dễ 
trượt ra khỏi vị trí và nằm trên một bề 
mặt không bằng phẳng. 

- More startle behaviours and motor 
disorganisation. 

 - Dễ giật mình và cử động hỗn loạn 
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- Safest position for sleeping for babies 
who are off monitors and at home. 

 - Là tư thế an toàn nhất cho trẻ khi 
không cần theo dõi hoặc đã xuất viện 
về nhà. 

- Nesting or wrapping should support 
bringing the arms to the middle/face 
and minimise hip abduction (frog legged 
position). 

 - Nên tạo một kén hoặc cố định tay để 
giảm bớt các cử động của trẻ, chân của 
trẻ gập sát vào hông giống tư thế con 
ếch. 

   

   

   

Strategies to support stability- 
Containment/still holds 

 Giúp trẻ duy trì sự ổn định 

- Provides comfort and positive touch 
 

 - Giúp trẻ dễ chịu và có những đụng 
chạm nhẹ nhàng và tích cực  

- Provides boundaries  - Cho trẻ nằm trong “kén” 

   

Strategies to support stability- Pacing  Giúp trẻ dần duy trì sự ổn định 

Preparation  Chuẩn bị 

- have everything at hand prior to 
beginning the cares 

 - Các phương tiện chăm sóc phải luôn 
sẵn sàng 
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- use nests and swaddling to provide 
containment 

 - Dùng khăn/vải để tạo một cái kén và 
cho trẻ nằm vào đó  

During  Thực hiện 

- if possible keep the lower half or upper 
half of the infant wrapped 

 - cố định nửa thân trên hoặc nửa dưới 
của trẻ, nếu được. 

- move slowly and pace intervention if 
stress cues are present 

 - di chuyển trẻ nhẹ nhàng và từ từ khi 
trẻ có biểu hiện của stress 

- use containment holds to provide 
support and when pacing 

 - sử dụng các công cụ hỗ trợ giữ chặt trẻ 
mỗi khi chăm sóc hoặc khi di chuyển 

- assist with regulation by giving the 
infant a finger to grasp or pacifier  

 - hỗ trợ trẻ bằng cách cho trẻ nắm ngón 
tay của người chăm sóc hoặc sử dụng 
núm vú giả. 

- use infants individual preferences  - thực hiện chế độ chăm sóc cụ thể đối 
với từng cá nhân. 

- encourage parents to identify what the 
baby likes/dislikes. 

 - khuyến khích cha mẹ trẻ học cách 
nhận biết điều làm trẻ  thích và điều 
trẻ không thích 

- use of sucrose and pacifier during 
painful procedures 

 - dùng dung dịch đường sucrose và núm 
vú giả khi cần thực hiện các kỹ thuật 
gây đau 

- minimise direct light to the infants face   - tránh chiếu sáng trực tiếp vào mắt trẻ 

- consider timing of cares/intervention   - cân nhắc hợp lý các khoảng thời gian 
can thiệp hoặc chăm sóc trẻ 

- observe cues throughout  - quan sát các dấu hiệu của trẻ 

Completion  Hoàn thành 

- Use containment holds, swaddling & 
nests to assist with settling 

 - Sử dụng các phương tiện cố định trẻ, 
quấn tã & làm tổ để giữ yên trẻ. 

- Continue to observe cues as stress 
response may be delayed 

 - Tiếp tục quan sát các dấu hiệu; những 
biểu hiện giảm bớt stress của trẻ 

Developmental Care Plans  Kế hoạch phát triển chăm sóc  

- Allows for individualised care  - Chăm sóc cụ thể cho từng cá nhân  

- Family centered goal setting  - Gia đình là trung tâm của hoạt động 
chăm sóc 

- Engage the parents  - Khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia  

- Identify cues early on  - Nhận biết sớm các dấu hiệu của trẻ 

- Encourages dialogue between parents 
and staff about developmental care 

 - Tăng cường sự giao tiếp giữa nhân viên 
y tế và cha mẹ trẻ về vấn đề chăm sóc 
mở rộng 

- Engages staff to think about 
developmental care in every day 
practice 

 - Khuyến khích nhân viên luôn nghĩ về 
cách phát triển hoạt động chăm sóc 
trong thực hành hàng ngày. 

- Improve consistency between staff  - Luôn nhất quán trong chăm sóc giữa 
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các điều dưỡng với nhau 

Developmental Care Plan for: 
Date:   Parents: 
DOB:    GA:     Days old:      Corrected age: 
 
My signs of stress:… 
Things that help keep me settled:… 
Other things to consider:… 
Plan developed by:… 
Due for update on: 
This is a working document so please add 
any changes. 

 Kế hoạch phát triển chăm sóc cho:… 
Ngày:…   Cha/mẹ trẻ:… 
Ngày, tháng, năm sinh:…. 
Tuổi thai:.….Ngày tuổi chính xác… 
Các dấu hiệu stress của con là:… 
Những vấn đề có thể giúp con ổn định:… 
Những vấn đề khác cần xem xét:… 
Kế hoạch được thực hiện bởi:… 
(Có thể thay đổi phù hợp với đơn vị) 

What are we currently doing?  Công việc hiện tại của chúng tôi 

- Weekly multi-disciplinary 
developmental care plans with two 
families from intensive care 

 - Thực hiện kế hoạch phát triển chăm 
sóc với nhiều hoạt động chăm sóc phối 
hợp nhau. 

• Currently Fridays at 1.30pm & 
2.30pm 

 • Thứ sáu hàng tuần, tại đơn vi 
chăm sóc đặc biệt cùng thực 
hiện với hai gia đình từ 1.30pm 
& 2.30pm.  

- Weekly parent education on 
‘Supporting your babies development in 
the NICU’ 

 - Chương trình giáo dục cho phụ huynh 
về “Hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh tại 
NICU”  

• Currently Fridays at 11am  • Lúc 11g Thứ sáu hàng tuần 

• Includes cues and strategies to 
support stability. 

 • Cách nhận biết những dấu hiệu 
của trẻ và giúp trẻ ổn định 
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PREVENTING HEALTH CARE ASSOCIATED 
INFECTIONS IN THE NICU 

 PHÒNG TRÁNH NHIỄM KHUẨN BỆNH 
VIỆN TẠI NICU 

Helene Anderson  Helene Anderson 

- Effective infection prevention and 
control is central to providing high 
quality health care for patients and a 
safe working environment for those 
that work in healthcare settings 

 - Kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả rất 
quan trọng nhằm nâng cao chất 
lượng chăm sóc cho người bệnh và 
cho cả nhân viên y tế 

- The responsibility for infection 
control applies to everybody 
working and visiting a healthcare 
facility, including administrators, 
staff, patients and carers. 

 - Thực hiện Kiểm soát nhiễm khuẩn 
tốt là trách nhiệm của tất cả mọi 
người; bao gồm nhân viên y tế, 
nhân viên bệnh viện và người nhà, 
người bệnh. 

- Healthcare-associated infections 
(HAI’s) are the most common 
complication for hospital patients 
affecting around 200,000 patients in 
Australian acute healthcare facilities 
each year 

 - Nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI’s) là 
một biến chứng phổ biến. Có khoảng 
200,000 người bệnh bị nhiễm khuẩn 
bệnh viện hàng năm tại Úc. 

- 1 in 4 infants < 29 weeks developing a 
late onset infection 

 - Cứ 4 trẻ sinh non < 29 tuần thì có 1 
trẻ bị nhiễm khuẩn sơ sinh muộn. 

Risk Factors  Những yếu tố nguy cơ 
Host risk factors for infection in 
newborns include: 

 Những yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn 
sơ sinh, bao gồm 

- low birth weight  - trẻ cân nặng thấp khi sinh 

- acuity of underlying illness  - trẻ bệnh lý 

- immature immune system  - hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh 

- permeable skin  - da có tính thấm 
Risk factors for HAI acquisition include: 
 

 Các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn BV 
mắc phải bao gồm 

- exposure to invasive devices  - Các thiết bị xâm lấn 

- exposure to broad spectrum 
antibiotics 

 - Việc sử dụng kháng sinh phổ rộng 

- over-crowding  - Sự quá tải 

- poor staffing ratios  - Ý thức kém của nhân viên y tế 
Standard Precautions  Phòng ngừa chuẩn 

- Standard Precautions are based on 
the premise that all patients are 
potentially infectious, even when 
asymptomatic. 

 - Phòng ngừa chuẩn dựa trên nguyên 
tắc tất cả người bệnh đều tiềm ẩn 
khả năng lây nhiễm ngay cả khi 
không có triệu chứng 
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- Should be used routinely with all 
patients to prevent exposure to 
blood, body fluids, secretions, 
excretions, mucous membranes, non-
intact skin or soiled items and to 
prevent the spread of micro-
organisms 

 - Nên thực hiện thường quy với tất cả 
người bệnh để đề phòng việc phơi 
nhiễm với máu, dịch tiết, chất bài tiết 
lên niêm mạc, các vùng da không 
nguyên vẹn hay dụng cụ nhiễm bẩn 
đồng thời phải ngăn ngừa sự lây 
truyền các vi sinh vật. 

The basic elements that comprise 
Standard Precautions are:  

 Các yếu tố cơ bản để tạo thành phòng 
ngừa chuẩn bao gồm:  

- risk assessment  - quản l{ nguy cơ 

- hand hygiene  - vệ sinh tay 

- environmental controls  - kiểm soát môi trường 

- administrative controls  - kiểm soát hành vi 

- personal protective equipment     - sử dụng các phương tiên phòng hộ 
cá nhân (PPE). 

Risk Assessm  Quản l{ nguy cơ 

- A point-of-care risk assessment 
should be applied before every 
interaction with the mother or 
newborn, throughout the continuum 
of care  

 - Cần đánh giá nguy cơ của mẹ và trẻ 
trước và trong suốt quá trình chăm 
sóc. 

- This minimizes the risk and prevents 
transmission of infection during the 
interaction 

 - Giảm thiểu nguy cơ và đề phòng khả 
năng lây nhiễm qua tiếp xúc. 

- Based on the results of the risk 
assessment, interventions and 
barriers may be put into place to 
reduce the risk of acquiring or 
transmitting infection  

 - Dựa vào các đánh giá nguy cơ, đưa ra 
những biện pháp phòng ngừa hoặc 
can thiệp thích hợp để giảm nguy cơ 
nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc lây lan 
nhiễm khuẩn. 
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Risk assessment may indicate that extra 
barriers be put into place: 

 Đánh giá nguy cơ để quyết định những 
biện pháp phòng ngừa thích hợp 

- Exposure of hands - wear gloves  - Phơi nhiễm ở tay – mang găng tay 

- Exposure of clothing or forearms – 
wear a gown 

 - phơi nhiễm lên quần áo hoặc phần 
trước cánh tay – mặc áo choàng 

- Exposure to mucous membranes 
(eyes, nose, mouth) – wear a mask 
and eye protection 

 - phơi nhiễm lên niêm mạc (mắt, mũi, 
miệng) – mang khẩu trang hoặc kính 
bảo hộ 

- Exposure to contaminated equipment 
or surfaces – wear gloves and gown 

 - nhiễm bẩn dụng cụ hoặc bề mặt – 
mang găng và mặc áo choàng 

Hand Hygiene  Vệ sinh tay 

- Hand hygiene is the single most 
important and effective infection 
prevention and control measure to 
prevent the spread of health care-
associated infections 

 - Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng 
và hiệu quả nhất trong phòng ngừa 
và kiểm soát nhiễm khuẩn đồng thời 
giúp kiểm soát nguy cơ lây lan nhiễm 
khuẩn bởi NVYT. 

- Serious infections can lead to 
problems with future development 
and some babies die 

 - Nhiễm khuẩn nặng có thể là nguyên 
nhân của nhiều vấn đề và là nguyên 
nhân gây tử vong cho trẻ. 

- Main ways we can prevent infection 
in the NICU are: 

 - Những biện pháp chủ yếu để phòng 
ngừa nhiễm khuẩn tại NICU là: 

• Hand hygiene  • Vệ sinh tay 
• Proper maintenance and insertion 

for central lines 
 • Làm đúng và bảo vệ tốt các 

đường truyền trung tâm 
Hand Hygiene : What to use?  Vệ sinh tay: sử dụng loại dung dịch nào? 
Liquid soap   Dung dịch xà phòng  

- Use for all general washing.  - Sử dụng cho rửa tay thường quy. 

- Aids in the mechanical removal of soil 
and micro-organisms 

 - Loại bỏ cơ học các chất bẩn và vi sinh 
vật 

2% Chlorhexidine    Chlorhexidine 2%  

- Use prior to invasive procedure   - Rửa tay trước khi thực hiện các thủ 
thuật xâm lấn 

- or when there is  a known or 
suspected pathogen 

 - Hoặc khi biết/hoặc nghi ngờ có sự 
hiện diện của vi khuẩn. 

- When contact with blood or body 
fluid 

 - Sau khi tiếp xúc với máu hoặc dịch 
tiết. 

Alcohol hand rub    Dung dịch rửa tay chứa cồn 
Use when hands are not soiled but 
antisepsis is required. 

 Dung dịch có tính kháng khuẩn, sử dụng 
khi cần rửa tay nhanh. 
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 5 THỜI ĐIỂM RỬA TAY 

In the NICU  Tại NICU 

- arms should be bare below the 
elbows, i.e., no bracelets, rings, or 
watches 

 - Từ bàn tay cho đến khuỷu tay không 
được đeo bất kz thứ trang sức nào 
như nhẫn, đồng hồ… 

- natural nails should be kept clean and 
short. Nail polish should not be used 

 - Cắt ngắn móng tay. Không sơn bóng 
móng tay 

- artificial nails and nail enhancements 
have been implicated in the transfer 
of micro-organisms such as 
Pseudomonas species, Klebsiella 
pneumoniae and yeast and result in 
more tears to gloves 

 - Móng giả, móng để dài là yếu tố lây 
truyên các mầm bệnh như 
Pseudomonas species, Klebsiella 
pneumoniae and vi và là nguyên 
nhân làm rách găng tay 

- hair should be tied back if longer than 
collar length 

 - Nên buộc tóc gọn, nếu tóc dài 

Hand Hygiene   Vệ sinh tay 

Personal Protective  Equipment - PPE 

 

Các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) 

- Personal protective equipment (PPE) 
is worn to prevent transmission of 
micro-organisms from patient-to-
patient, from patient-to-staff and 
from staff-to-patient 

 - PPE được sử dụng để phòng ngừa sự 
lây truyền các vi sinh vật từ người 
bệnh sang người bệnh, từ người 
bệnh cho NVYT và từ NVYT cho 
người bệnh. 

- The selection of PPE is based on the 
nature of the interaction with the 
patient and/ or the likely mode(s) of 
transmission of infectious agents, 
according to the risk assessment. PPE 

 - Lựa chọn loại PPE mức độ tiếp xúc 
với người bệnh, phương thức lây 
truyền các nhân lây nhiễm, và tùy 
vào yếu tố nguy cơ lây nhiễm. PPE 
găng tay, áo choàng và khẩu trang. 
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includes gloves, gown and facial 
protection 

 

Additional Precautions  Phòng ngừa bổ sung qua đường lây 

- Additional Precautions (AP) are 
infection control interventions (e.g., 
PPE, environmental controls) that are 
used in addition to Routine Practices 
to protect staff and patients by 
interrupting the transmission of 
infectious agents that are suspected 
or identified in the nursery 

 - Additional Precautions (AP) là những 
can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn 
như sử dụng trang bị phòng hộ cá 
nhân, vệ sinh môi trường. Tất cả 
được thực hiện hàng ngày để bảo vệ 
nhân viên y tế và người bệnh khỏi sự 
lây lan các vi sinh vật gây bệnh. 

- If there is limited or no access to 
single isolation rooms then AP can be 
used with reminders 

 - Nếu không có nguy cơ lây nhiễm cao 
hoặc không có khu vực cách ly, cần 
phải luôn được nhắc nhở, cảnh báo 

Environmental  Cleaning  Vệ sinh môi trường 
Neonate Environment  Môi trường chăm sóc trẻ 
The inside of each incubator, open care 
cot and bassinet should be damp dusted 
using neutral detergent wipes each shift 
and additionally as required. The 
detergent wipe should be changed for 
inside and outside each cot, radiant 
warmer or incubator 

 Lồng ấp, nôi và nệm phải được làm sạch 
bụi bằng khăn ướt và dung dịch vệ sinh 
vào mỗi ca trực và khi cần thiết. Sử dụng 
dung dịch vệ sinh khác nhau để lau bên 
trong và bên ngoài nôi, lòng ấp, bàn sưởi 
ấm. 
 

Immediate care environment  Làm sạch khu vực liên quan chăm sóc 
Work bench, monitors, infusion devices, 
ventilator around the patient area 
including the outside of each cot, radiant 
warmer or incubator should be damp 
dusted using neutral detergent wipes 
each shift and additionally as required. 

 Bàn làm việc, thiết bị theo dõi, máy 
truyền dịch, máy thở; khu vực xung 
quanh trẻ như nôi, bàn sưởi ấm hoặc 
lồng ấp phải được làm sạch bụi bằng 
khăn ướt và dung dịch vệ sinh vào mỗi 
ca trực và khi cần thiết 

Parents & Visitors  Người thân của trẻ-Cha mẹ và khách đến 
thăm 

In Australia we try to allow:  Tại Úc, chúng tôi cho phép 

- Parents as much time with their 
newborn baby as possible. Whilst 
respecting the concept of family 
based care, we try to restrict the 
number of visitors outside of family. 

 - Cha mẹ trẻ đến thăm trẻ càng nhiều 
lần càng tốt. Mặc dù tôn trọng khái 
niệm chăm sóc dựa vào gia đình, 
chúng tôi vẫn cố gắng hạn chế số 
lượng khách vào thăm trẻ 

- Siblings of the infant are encouraged 
to attend and visit, provided they are 
well.  

 - Anh chị em ruột của trẻ được 
khuyến khích vào thăm nếu như họ 
khỏe mạnh.  

- Visitors are welcome into the 
nursery, however they must be 
accompanied by a parent at all times 

 - Khách có thể được vào thăm trẻ, tuy 
nhiên họ phải đi cùng cha mẹ trẻ 
(ngoại trừ được ủy quyền) 
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(unless previously authorised).  

- Family members and others should 
not visit if they are unwell with signs 
and symptoms that are possibly 
infectious including: 

 - Các thành viên khác trong gia đình 
không được đến thăm bị bệnh và có 
những triệu chứng của nhiễm khuẩn: 

• Fever  • sốt 
• cough or influenza-like symptoms  • ho hoặc có triệu chứng giống 

cúm 
• runny nose  • sổ mũi 
• vomiting or diarrhoea  • nôn hoặc tiêu chảy 
• rash  • nổi mẩn 
• conjunctivitis.  • viêm kết mạc. 
• Symptoms of other 

communicable disease (chicken 
pox/measles/herpes cold sores) 

 • triệu chứng của các bệnh truyền 
nhiễm khác (thủy đậu/sởi/herpes 
mụn rộp) 

Staff Health  Nhân viên y tế 

- In particular all staff should ensure 
their immunity to varicella, pertussis 
and each year undertake influenza 
vaccination. 

 - Đặc biệt, toàn thể nhân viên nên 
đảm bảo được tiêm chủng các bệnh 
thủy đậu, ho gà, và tiêm phòng cúm 
hàng năm 

- All three of these preventable 
illnesses can cause lethal outbreaks in 
the nursery environment 

 - Ba loại bệnh trên hoàn toàn có thể 
phòng tránh được, tuy nhiên lại có 
thể gây thành dịch và có thể là 
nguyên nhân gây tử vong cho trẻ tại 
khoa nhi. 

Staff should not work with acute 
symptoms such as:  

 Nhân viên không nên đến bệnh viện khi 
xuất hiện các triệu chứng bệnh như: 

- Fever  - Sốt 

- Cough  - Ho 

- Influenza-like symptoms   - Cúm 

- Runny nose  - Sổ mũi 

- Sore throat  - Viêm họng 

- Vomiting/ diarrhea,  - Nôn/Tiêu chảy,  

- Rash or conjunctivitis  - Nổi mẩn hoặc viêm kết mạc 
Staff with herpes zoster (‘shingles’) 
should not work in the NICU until lesions 
are dry and crusted. 

 Nhân viên bị nhiễm Herpes zoster (‘bệnh 
giời leo’) không nên đi làm cho đến khi 
các thương tổn mụn rộp khô đi và đóng 
vảy. 

Performance Measures  Các biện pháp thực hiện 

- Hand Hygiene audits – attended 
every 4 months  

 - Kiểm tra vệ sinh tay – thực hiện mỗi 
4 tháng/lần 

- Hospital compliance with the 
National standards for quality and 

 - Kiểm tra chất lượng bệnh viện mỗi 3 
năm một lần (tại Úc) 
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safety occurs every 3 years (in 
Australia) 

- Infection Control audit is performed 
in the nursery on a 6 monthly basis 
and feedback via a Quality 
Improvement Committee. 

 Kiểm tra kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa 
nhi mỗi 6 tháng/lần và phản hồi qua Hội 
đồng quản lý chất lượng  

- All positive blood stream infections 
are recorded on a weekly basis at 
Grand rounds by the neonatal 
consultant group with representation 
from the hospital microbiologist. 

 - Tất cả các trường hợp nhiễm khuẩn 
huyết được báo cáo hàng tuần tại 
buổi báo cáo ca bệnh (Grand rounds) 
bởi các chuyên gia về nhi và nhóm 
các chuyên gia về vi sinh. 

- Those blood stream infections 
attributable to central lines are 
reviewed at a state wide level. There 
is monthly feedback via the SPRING 
group. 

 - Các trường hợp nhiễm trùng huyết 
có liên quan đến các đường truyền 
trung tâm sẽ được báo cáo toàn tiểu 
bang, phản hồi hàng tháng qua 
STRING 

- Central line associated blood stream 
infections are investigated by a SAC 2 
or a London protocol in JHCH. 

 - Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến 
đường truyền trung tâm được điều 
tra bởi SAC 2 hoặc London protocol 
tại JHCH. 

- Late onset infection is also reviewed 
at Mortality and Morbidity reviews.  

 - Nhiễm khuẩn sơ sinh muộn cũng 
được cảnh báo có liên quan đến tỷ lệ 
bệnh và tỷ lệ tử vong 

SPRING  SPRING (Sepsis Reduction in Neonates Group) 

- Sepsis Reduction in Neonates Group a 
Special Interest Group from Perinatal 
services Network (PSN) 

 - Giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết liên 
quan đến trẻ sơ sinh trong hệ thống 
chăm sóc sức khỏe chu sinh (PSN) 

- De-identified data from all the NICUs 
in NSW is electronically sent monthly 
for timely feedback on infection rates 

 - Dữ liệu được xác định từ tất cả các 
đơn vị NICU tại NSW được báo cáo 
nhanh mỗi tháng để phản hồi kịp 
thời về tỷ lệ lây nhiễm.   

Remember-  Ghi nhớ 

- Everyone – staff, families and visitors 
has a role in preventing and 
controlling healthcare associated 
infections.  

 - Tất cả bao gồm nhân viên y tế, gia 
đình của trẻ và khách đến thăm phải 
tôn trọng các nguyên tắc phòng ngừa 
nhiễm khuẩn bệnh viện. 

- These are things you can do to reduce 
the risk of infection: 

 - Những việc cần thực hiện để giảm tỷ 
lệ nhiễm khuẩn BV 

• Do not be afraid to remind staff if 
you did not see them gel 

 • Không ngại phải nhắc nhân viên 
khi không thấy họ rửa tay 

• Cover your mouth and nose when 
you cough/sneeze with a tissue 
and clean hands afterwards 

 • Dùng tay hoặc khăn giấy che 
miệng/mũi khi ho hay hắt hơi. 

• Wash your hands on entry to  • Rửa tay sạch khi vào NICU với 
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NICU and use alcohol based hand 
rub in NICU 

dung dịch rửa tay có chứa cồn. 

PROTECT YOUR BABY  BẢO VỆ TRẺ  

 

 

 
Wipe your phone when in NICU 
Do not touch phone during kangaroo 
care 

 Chiếc điện thoại chứa số lượng vi khuẩn 
gấp 18 lần so với một nhà VS công cộng 
do vậy 
Lau sạch điện thoại khi bạn làm việc tại NICU. 
KHÔNG sử dụng điện thoại khi chăm sóc trẻ 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hbew2pnXAhVFHJQKHb48DbgQjRwIBw&url=http://www.healthyfoodplace.com/study-kitchen-sponges-200000-times-dirtier-toilet-seat-16-super-dirty-items/3/&psig=AOvVaw2eEPpVCXg0BwfklziYDfYZ&ust=1509499606185246
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hbew2pnXAhVFHJQKHb48DbgQjRwIBw&url=http://www.healthyfoodplace.com/study-kitchen-sponges-200000-times-dirtier-toilet-seat-16-super-dirty-items/3/&psig=AOvVaw2eEPpVCXg0BwfklziYDfYZ&ust=1509499606185246
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hbew2pnXAhVFHJQKHb48DbgQjRwIBw&url=http://www.healthyfoodplace.com/study-kitchen-sponges-200000-times-dirtier-toilet-seat-16-super-dirty-items/3/&psig=AOvVaw2eEPpVCXg0BwfklziYDfYZ&ust=1509499606185246
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5hbew2pnXAhVFHJQKHb48DbgQjRwIBw&url=http://www.healthyfoodplace.com/study-kitchen-sponges-200000-times-dirtier-toilet-seat-16-super-dirty-items/3/&psig=AOvVaw2eEPpVCXg0BwfklziYDfYZ&ust=1509499606185246
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MANAGING THE PRETERM INFANT  
IN THE NICU 

 CHĂM SÓC TRẺ SINH NON TẠI NICU 

Cathy Vickery  Cathy Vickery 

 

  

- Counselling for parents  - Tư vấn cho cha mẹ trẻ 

- Antenatal interventions  - Những can thiệp trước sinh 

- Optimal resuscitation  - Hồi sức tích cực 

- Appropriate early management  - Chăm sóc sớm và thích hợp 

- Ongoing management   - Tiếp tục theo dõi 

- Planned follow-up  - Kế hoạch chăm sóc.  
Parental Counselling  Tư vấn cho cha mẹ trẻ 
   

 

 Tỷ lệ sống của trẻ sinh non tại NSW 

Preventing preterm labour  Đề phòng chuyển dạ sinh non 
What is the evidence for steroids  Các chứng cứ lâm sàng về steroids 

- What is the evidence for tocolysis  - Chứng cứ về các thuốc tocolysis 



31 
 

- What is the evidence for antibiotics  - Chứng cứ về việc sử dụng kháng sinh 

- What is the evidence for steroids  - Các chứng cứ lâm sàng về steroids 
What should the mother have?  Xử trí - đối với mẹ 

- Antibiotics  - Kháng sinh 
• reduces delivery  • Giảm nguy cơ sinh non 
• reduces infection  • Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn 
• extra time for steroids  • Kéo dài cho việc sử dụng steroids 

- Tocolytics  - Thuốc điều trị dọa sinh non 
reduce likelihood delivery within 48hrs, 7 
days 

 • Giảm khả năng sinh non trong 
vòng 48g – 7 ngày 

- Steroids  - Steroids 
• reduces mortality  • Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ 
• reduces RDS  • Giảm tình trạng suy hô hấp ở trẻ 
• reduces IVH  • Giảm tình trạng xuất huyết 

Multiple courses not recommended-but 
may have  a rescue dose 

 Không khuyến cáo sử dụng đa liều, tuy 
nhiên có thể giúp trẻ được cứu sống 

Planning for preterm birth  Kế hoạch cho một cuộc sinh non 
Action needs to start before birth  Cần phải được bắt đầu từ trước sinh 
Good delivery room resuscitation  
depends on 

 Tùy thuộc vào việc chuẩn bị hồi sức có tốt 
hay không 

- Anticipation  - Đội hồi sức 

- Recognition  - Nhận biết nguy cơ 

- Preparation of equipment   - Chuẩn bị dụng cụ 

- Communication  - Sự giao tiếp 

- Appropriate resuscitation 
management 

 - Phương pháp hồi sức phù hợp 

Check the resuscitaire  Kiểm tra bàn hồi sức 
Resuscitaire  Bàn hồi sức 

- Light  - Ánh sáng 

- Heater  - Nhiệt độ 

- O2 on wall – air  - O2 tường/khí trời 

- Appropriate size mask  - Kích cỡ mặt nạ phù hợp 

- Suction working  - Hệ thống hút hoạt động 

- Glad wrap for infant  - Nylon để bọc ủ ấm bé 

- IPPV device working  - Các thiết bị thông khí áp lực dương 
hoạt động tốt 
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Resuscitaire  Bàn hồi sức 
Specific equipment  Các dụng cụ chuyên biệt 

- Laryngoscope and blade  - Dụng cụ NKQ và lưỡi đèn 

- ETT- 2.5/3  - Ống NKQ từ 2.5/3 

- Introducer  - Dụng cụ đặt NKQ 

- Stethoscope  - Ống nghe 

- UVC/NGT  - UVC/NGT 

- Drugs  - Thuốc 
Initial resuscitation  Chăm sóc thiết yếu 

- Appropriate respiratory support   

- Thermoregulation issues attended 

- Ensure transport system working - 
cylinders on and running 

- Discussion with family 

 - Hỗ trợ hồi sức thích hợp 

- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp 

- Đảm bảo hệ thống vận chuyển hoạt 
động tốt – hệ thống ống đã bật và 
hoạt động 

- Thảo luận với gia đình trẻ 
Care in the first hour in NICU  Chăm sóc trẻ giờ đầu tại NICU 

- Assess, weigh infant, vital signs,  - Đánh giá, cân trẻ, lấy dấu hiệu sinh 
tồn 

- Connect to ventilator or NCPAP  - Kết nối máy thở hoặc NCPAP 

- Instill Surfactant if infant fits criteria or 
clinically appropriate 

 - Cho surfactant nếu có chỉ định lâm 
sàng thích hợp 

- Set oxygen limits and titrate as needed  - Cài đặt oxygen liều lượng và nồng độ 
phù hợp 

- Administer vitamin K   - Tiêm vitamin K  

- Document admission vital signs  - Ghi các dấu hiệu sinh tồn vào hồ sơ 

- Monitor infant and titrate respiratory 
support 

 - Theo dõi trẻ và hỗ trợ hô hấp nếu cần 

- Gain vascular access and commence iv 
therapy or commence feeds 

 - Tiêm tĩnh mạch để thực hiện thuốc 
hoặc chuẩn bị nuôi ăn cho trẻ 

- Administer antibiotics following Full 
blood count and blood culture if 
indicated 

 - Cho kháng sinh sau khi làm công thức 
máu và cấy máu  

- Take a blood gas and blood sugar  Thử khí máu động mạch và kiểm tra 
lượng đường trong máu 

- Physical and visual assessment,  Khám thể chất, theo dõi nhiệt độ và 
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temperature and vital signs dấu sinh tồn 

- Introduction to father & discussion  - Cho cha trẻ xem mặt, thảo luận với gia 
đình 

Ongoing management in NICU  Theo dõi liên tục tại NICU 

- Respiratory support  - Hỗ trợ hô hấp 

- Oxygen saturation monitoring  - Theo dõi SpO2 

- Thermoregulation   - Theo dõi nhiệt độ 

- Cardiovascular stability  - Ổn định tuần hoàn 

- Metabolic stability  - Ổn định chuyển hóa 

- Sepsis prevention  - Phòng nhiễm khuẩn 

- Nutrition  - Dinh dưỡng 

- Pain Management  - Giảm đau 

- Developmental care  - Chăm sóc tích cực 

- Parental support  - Hỗ trợ cha mẹ trẻ 

- Long term follow-up  - Theo dõi biến chứng 
Respiratory support needed may include 
mechanical ventilation, nasal cannula 
CPAP, high flow or low flow nasal cannula 

 Hỗ trợ hô hấp, thở máy (nếu cần), thở 
CPAP, thở tần số cao hoặc thở qua ngạnh 
mũi 

   

Indications for mechanical ventilation of 
infants 

 Chỉ định thở máy 

 1. To improve oxygenation 
 2. For CO2 elimination 
 3. Overwhelming work of breathing 
 4. Transport 
 5. Sepsis (respiratory collapse) 
 6. Pre-operatively 
 7. Poor respiratory drive 
 8. Congenital abnormality (CDH) 
 9. Extreme prematurity (Apnoea) 

 1. Giúp cải thiện tình trạng oxy hóa 
2. Thải trừ CO2 
3. Tăng công thở 
4. Transport/khi chuyển bệnh 
5. Nhiễm trùng/trẻ suy hô hấp 
6. Trước phẫu thuật 
7. Hô hấp kém 
8. Dị tật đường thở (thoát vị hoành) 
9. Trẻ sinh cực non (ngưng thở) 
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Saturation monitoring  Theo dõi độ bão hòa oxy 

- Pulse oximetry is a more consistent 
form of monitoring than just looking at 
the colour (ILCOR guideline 2010) 

 

 - Theo dõi tình trạng hô hấp bằng máy 
đo SpO2  có giá trị hơn việc đánh giá 
Oxy qua màu sắc da của trẻ (ILCOR 
guideline 2010) 

- Saturation Range target 90%- 94% to 
reduce the risk of retinopathy of 
prematurity and poor 
neurodevelopmental outcome. 

 - Giữ độ bão hòa oxy đạt ở mức 90%- 
94% để giảm nguy cơ biến chứng ROP 
và chậm phát triển tâm thần kinh ở 
trẻ 

Thermoregulation  Theo dõi nhiệt độ 
Thermoregulation is the ability to balance 
heat production and heat loss to maintain 
the body temperature within a normal 
range (Cinar & Filiz, 2006) 

 Sự điều hòa thân nhiệt là khả năng cân 
bằng giữa sinh nhiệt và mất nhiệt để duy 
trì nhiệt độ cơ thể trong giới hạn bình 
thường (Cinar & Filiz, 2006) 

This will:  Điều này sẽ: 

- Maximise metabolic efficiency  - Tối đa hóa hiệu quả trao đổi chất 

- Reduce oxygen use  - Giảm sử dụng oxy 

- Reduce calorie expenditure  - Giảm tiêu thụ năng lượng 
Neonates are prone to heat loss  Trẻ sơ sinh rất dễ mất nhiệt 

- Large surface area to body weight 
ratio 

 - Tỷ lệ diện tích da bề mặt lớn so với 
trọng lượng cơ thể 

- limited ability to shiver  - Khả năng rùng mình kém 

- deficiency of subcutaneous fat  - Lớp mỡ dưới da kém phát triển 

- relative deficiency of brown fat and 
glycogen stores 

 - Liên quan đến thiếu hụt lớp mỡ nâu 
và dự trữ glycogen kém 

- infant with moist skin following 
delivery-liquor, meconium or blood 

 - Da lạnh, ướt sau sinh do dính máu, 
dịch ối, phân su 
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Mechanisms of Heat Loss  Cơ chế gây mất nhiệt 

- Convention  - Bay hơi 

- Conduction  - Hấp thụ nhiệt 

- Radiation  - Bức xạ nhiệt 

- Evaporation  - Đối lưu nhiệt 

 

  

Thermo-neutral environment  Điều hòa nhiệt độ qua môi trường 

- Is the ambient temperature at which 
oxygen consumption and energy 
expenditure are at a minimum to 
maintain vital activities. 

 - Duy trì nhiệt độ môi trường nhằm 
giảm tiêu thụ oxy và năng lượng ở 
mức tối thiểu để duy trì hoạt động 
sống. 

- The appropriate environmental 
temperature is directly related to an 
infant’s ability to maintain a stable 
body temperature with minimal 
energy consumption. 

 - Nhiệt độ môi trường thích hợp có liên 
quan trực tiếp đến đến duy trì thân 
nhiệt ở mức ổn định giúp trẻ giảm sử 
dụng năng lượng 

Cardiovascular stability  Ổn định tuần hoàn 
• Causes of hypotension  - Nguyên nhân tụt HA 
• low gestational age  • Non tháng 
• male sex,   • Bé trai,  
• lack of antenatal steroids,   • Thiếu hụt steroids trong thời gian 

mang thai,  
• hypovolaemia,   • Mất máu,  
• patent ductus arteriosus,   • Còn ống động mạch 
• pulmonary hypertension,   • Tăng áp phổi,  
• high-pressure ventilation,   • Thở tần số cao,  
• sepsis  • Nhiễm khuẩn 
• hypoxia-ischaemia,   • Thiếu máu não,  
• pneumothorax,   • pneumothorax,  
• dysrhythmias and other causes of 

low cardiac output  
 • Loạn nhịp và những nguyên nhân 

làm giảm cung lượng tim 
Cardiovascular assessment  Đánh giá tuần hoàn 

- Heart Rate  - Nhịp tim 

- Blood pressure  - Huyết áp 

- Colour  - Màu da 
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- Capillary refill  - Dấu hiệu đổ đầy mao mạch 

- Urine output  - Lượng nước tiểu 
Venous Access and Administration  Đánh giá tình trạng của các đường truyền 

tĩnh mạch 

- Peripheral cannulas – increase risk of 
phlebitis due to higher osmolality so 
are only used for short term 

 - Các đường truyền tĩnh mạch ngoại 
biên có nguy cơ cao viêm tĩnh mạch 
do tính thẩm thấu tăng; vì vậy chỉ sử 
dụng một thời gian ngắn. 

- Umbilical catheters-aim to have 
removed by 7 days due to  

 - Đường truyền TMR cũng chỉ sử dụng 
trong 7 ngày vì những biến chứng như 
thuyên tắc do cục máu đông, chảy 
máu, nghẽn mạch, nhiễm khuẩn. 

- Complications of embolus, bleeding, 
thrombosis, infection 

 - Các đường truyền trung tâm (PICCs) 
có thể giữ được lâu dài 

 

  
- Check IV site at least hourly and 

document changes-see previous 
complications 

 - Kiểm tra các đường truyền ít nhất mỗi 
giờ và ghi vào HS chăm sóc những vấn 
đề quan sát được. 

- Always cover PN bag with light 
protective over pouch as amino acids 
in PN are destroyed by exposure to 
light. 

 - Luôn sử dụng một túi để bảo vệ bên 
ngoài khi truyền dung dịch amino 
acids, nhằm tránh  sự phá hủy axit 
amin trong dung dịch do tiếp xúc với 
ánh sáng. 

- Lipid tubing and filters are light 
protective - if not available, cover with 
aluminium foil i.e. from syringe hub to 
end of filter tubing. 

 - Dây truyền lipid và bộ lọc cũng cần 
được che lại, có thể dùng một loại giấy 
nhôm để che, từ phần kim tiêm đến 
bầu lọc. 

  

 
Metabolic stability  Ổn định chuyển hóa 

- Prevent hypoglycaemia by having an  - Đề phòng hạ đường huyết bằng việc 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN79Oinp3QAhXMJJQKHebMCe8QjRwIBw&url=http://www.vygon.co.uk/products/group/neonatal-and-paediatric-catheters&bvm=bv.138169073,d.dGo&psig=AFQjCNEkhu8iKJ9CeCguJwMDh8mFF_t_jQ&ust=1478834578298257
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN79Oinp3QAhXMJJQKHebMCe8QjRwIBw&url=http://www.vygon.co.uk/products/group/neonatal-and-paediatric-catheters&bvm=bv.138169073,d.dGo&psig=AFQjCNEkhu8iKJ9CeCguJwMDh8mFF_t_jQ&ust=1478834578298257
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN79Oinp3QAhXMJJQKHebMCe8QjRwIBw&url=http://www.vygon.co.uk/products/group/neonatal-and-paediatric-catheters&bvm=bv.138169073,d.dGo&psig=AFQjCNEkhu8iKJ9CeCguJwMDh8mFF_t_jQ&ust=1478834578298257
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infusion going in 30 minutes lập đường truyền sau 30 phút 

- Early administration of parenteral 
protein prevents  

 - Lập đường truyền; phòng tránh 

• protein catabolism  • Quá trình dị hóa proteine 
• Decrease in growth-regulating 

factors 
 • Giảm yếu tố điều chỉnh tăng 

trưởng 
• Hypoglycaemia  • Hạ đường huyết 
• Hypokalaemia  • Hạ Kali máu 

- Prevent hyperglycaemia by calculating 
glucose load especially in ill or 
extremely low birthweight infants.  

 - Xét nghiệm kiểm tra đường huyết đề 
phòng hạ đường huyết, đặc biệt đối 
với trẻ bệnh hoặc trẻ sinh cực non.  

- ELBW infants have an immature 
response to a glucose load 

 - Chức năng chuyển hóa đường cho cơ 
thể chưa trưởng thành ở trẻ sinh cực 
non. 

- Enteral feeds generate a stabilising 
insulin response 

 - Cho trẻ ăn sớm qua đường miệng giúp 
ổn định lượng insulin trong máu 

Sepsis Prevention  Đề phòng nhiễm khuẩn 
You are the most important person to 
observe for signs and symptoms of 
infection! 

 Vai trò của Bạn rất quan trọng trong việc 
quan sát những dấu hiệu và triệu chứng 
của nhiễm trùng 

   

Incidence  Các yếu tố liên quan 

- Neonatal sepsis occurs in 1-8:1000 -
highest incidence amongst LBW and 
gestation 

 - Tỷ lệ nhiễm trùng huyết ở trẻ sinh non 
- nhẹ cân chiếm tỷ lệ cao 1-8:1000 

- More babies are treated than are 
infected, however consequence of 
untreated sepsis is devastating. 

 - Hầu hết trẻ ổn định sau điều trị, tuy 
nhiên nếu không được điều trị đúng 
nhiễm khuẩn huyết, hậu quả rất khó 
lường 

Risk Factors- Early Onset  Các yếu tố nguy cơ – Khởi phát sớm 

- Prematurity  - Trẻ non tháng 

- PROM>18hrs  - PROM > 18g 

- Maternal fever > 380C or overt 
infection e.g. UTI 

 - Mẹ sốt > 380C hoặc cơ địa sẵn có 
nhiễm khuẩn, ví dụ như nhiễm khuẩn 
niệu (UTI) 

- Foetal distress  - Suy thai 

- Multiple obstetric procedures, 
including cervical sutures 

 - Có can thiệp thủ thuật sản khoa trước 
đó, bao gồm may vòng cổ tử cung 
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- History of GBS infection in previous 
infant or this pregnancy 

 - Có nhiễm GBS lần có thai trước hay 
thai kz này. 

Early Onset sepsis 
(within first 48 hrs of life) 

 Nhiễm khuẩn huyết khởi phát sớm  
(trong vòng 48 giờ sau sinh) 

- Often manifests with pneumonia 
and/or septicaemia 

 - Trẻ thường có biểu hiện viêm phổi 
hoặc nhiễm trùng huyết  

- Equal male/female incidence  - Tỷ lệ bệnh ở trẻ nam và trẻ nữ tương 
đương nhau 

- High risk of mortality 10-30%  - Nguy cơ tử vong10-30% 

- Mostly due to organisms from the 
birth canal 

 - Hầu hết trẻ mắc phải do được sinh 
qua ngã âm đạo 

- Occasionally intrapartum transfer e.g. 
Listeria 

 - Trẻ thường nhiễm Listeria trong 
chuyển dạ 

- Over 80% due to GBS and gram 
negative bacter 

 - Trên 80% do GBS và vi khuẩn gram (-) 

Risk factors-Late onset sepsis  Các yếu tố nguy cơ liên quan khởi phát 
nhiễm khuẩn huyết muộn 

- Prolonged hospitalisation eg preterm 
infant 

 - Thời gian nằm viện kéo dài, như trẻ 
sinh non 

- Presence of foreign bodies e.g. 
IV’s,ETT’s 

 - Có sử dụng các thiết bị ngoại vi như. 
IV, ETT 

- Cross infection by staff  - Nhiễm khuẩn bởi NVYT 

- Malformations such as urinary tract 
anomalies or neural tube defects 

 - Các dị tật bẩm sinh như bất thường 
đường niệu hoặc khiếm khuyến ống 
thần kinh 

   
   

Late Onset sepsis >48 hrs of age  Nhiễm khuẩn sơ sinh khởi phát muộn >48 
giờ tuổi 

- Due to organisms acquired around 
time of birth or in hospital 

 - Do nhiễm khuẩn lúc sinh hoặc nhiễm 
khuẩn bệnh viện 

- Usually male predominance  - Trẻ nam mắc phải nhiều hơn 
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- Infants <1000g more at risk  - Nguy cơ cao ở trẻ <1000g  

- Mortality risk approximately 5%  - Tỷ lệ tử vong là 5% 

- >70% due to Coagulase Negative Staph 
and Staph Aureus and 10-15% due to 
gram negatives. 

 - >70% do Coagulase Negative Staph 
and Staph Aureus và 10-15% do vi 
khuẩn gram âm 

Necrotising Enterocolitis NEC  Viêm ruột hoại tử 
   

Nutrition  Dinh dưỡng 

- Preterm infants have inadequate 
stores of major nutrients 

 - Trẻ sinh non không đủ các thành phần 
dinh dưỡng dự trữ thiết yếu 

 Protein   Protein 

 Energy   Năng lượng 

 Minerals and vitamins   Chất khoáng và vitamins 

- Limited adipose tissue so energy 
gained from protein stores 

 - Lớp mô dưới da kém phát triển nên 
nguồn năng lượng chủ yếu từ protein 

Purpose of optimal nutrition  Mục tiêu của dinh dưỡng tối ưu 

- Necessary to provide high supply of 
amino acids to 

 - Cần cung cấp các acide amin nhằm 

 Avoid catabolism   Tránh quá trình dị hóa 

 Establish anabolism   Thiết lập quá trình đồng hóa 

 Achieve in-utero protein accretion 
rates 

  Đảm bảo mức protein tương 
đương tuổi thai khi trẻ còn trong 
bụng mẹ 

 Promote linear growth   Thúc đẩy tăng trưởng 

- This will help to achieve postnatal 
growth and body composition 
equivalent to that of normally 
growing, healthy human fetuses of 
the same gestational age  

 - Điều này giúp trẻ đạt được tốc độ 
tăng trưởng sau khi sinh xấp xỉ với 
thai nhi bình thường có cùng tuổi 
thai 

Risks of poor nutrition  Nguy cơ suy dinh dưỡng 

- Necrotising Enterocolitis (NEC)  - Viêm ruột hoại tử (NEC) 

- Sepsis  - Nhiễm khuẩn huyết 
The above 2 are the most significant 
causes of death in preterm infants in 1st 
week 

 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở 
trẻ sinh non trong tuần đầu tiên 

- Faltering growth  - Chậm tăng trưởng 
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- Impaired cognitive development  - Chậm phát triển thần kinh 

- Issues in later life including  - Các ảnh hưởng khác đối với trẻ 

 Hypertension   Tăng huyết áp 

 Heart disease   Bệnh tim 

 Osteoporosis   Loãng xương 

 Type 2 diabetes   Tiểu đường type 2 
Methods of providing nutrition  Các biện pháp nuôi ăn 

- Best way to provide nourishment is 
with breast milk 

 - Dinh dưỡng tốt nhất là sữa mẹ 

- Benefits for breast milk aside from 
nutrition are 

 - Lợi ích của việc bú mẹ 

 ↓ incidence of NEC & sepsis   Giảm NEC & Nhiễm khuẩn huyết 

 Improved cognitive outcome   Cải thiện tình trạng nhận thức của 
trẻ 

 Reduced risk of long term 
problems of poor nutrition 

  Giảm nguy cơ do suy dinh dưỡng 

- Challenges in providing breast milk  - Những thách thức trong việc cung cấp 
sữa mẹ 

 Preterm delivery may delay 
hormones to promote lactation 

  Giảm tiết sữa do giảm nồng độ 
prolactin, là hậu quả của việc sinh 
non 

 Complications of delivery, 
separation and pain may inhibit 
skin to skin 

  Các biến chứng khi sinh, việc cách 
ly với trẻ và sự đau đớn có thể ảnh 
hưởng thực hiện da kề da. 

- Early feeds of expressed breast milk  
(EBM) can be provided by oral/nasal 
gastric tube. Referred to as trophic or 
priming feeding. 

 - Cho ăn sớm với sữa mẹ được vắt ra 
(EBM) qua đường miệng hoặc qua 
thông dạ dày. Nuôi ăn qua đường ruột 
được đề cập 

- Research has shown that when feeds 
are not introduced in the 1st  48 hours 
the time taken to regain birthweight 
and establish full enteral feeds is often 
delayed. 

 - Nghiên cứu cho thấy nếu không bắt 
đầu cho ăn trong 48 giờ đầu thì việc 
thiết lập các chức năng niêm mạc ruột 
sẽ chậm lại và trẻ chậm tăng cân 

Nutritional requirements  Các nhu cầu về dinh dưỡng 

- Calorie requirement is 120kcal/kg/day  - Lượng calorie được khuyến cáo là 
120kcal/kg/ngày 

- Weight gain is 15g/kg/day  - Trẻ tăng cân 15g/kg/ngày 

- Calorie content of EBM is 20kcal/30 ml  - Trong 30 ml sữa mẹ vắt ra có năng 
lượng là 20kcal 

- EBM lacks calories, Na, Ca, Po4, lacks 
vitamins and iron 

 - SM vắt ra không đủ năng lượng, Na, 
Ca, Po4, vitamins và sắt 

- HMF- supplements to 24kcl/30ml- for 
babies born less than 32 weeks and 

 - HMF- sữa dành cho trẻ sinh non có bổ 
sung các thành phần có 24kcl/30ml – 
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less than 1500gms  cho trẻ < 32 tuần và CN < 1500g 
Extremely premature infants  Trẻ sinh cực non 

- Administer Surfactant to infants of 
specific gestation 

 - Thực hiện Surfactant cho trẻ tùy vào 
các thời điểm cụ thể trong thai kz 

- Total Parenteral nutrition  - Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch 

- Insert and secure umbilical catheters 
with position confirmed on abdominal 
and chest xray 

 - Đặt thông tĩnh mạch rốn và xác định vị 
trí ống thông qua X. quang bụng/ngực 

- Close incubator, ensure humidity is on 
and set appropriately 

 - Đặt trẻ trong lồng ấp với nhiệt độ và 
độ ẩm được cài đặt thich hợp 

- Remove plastic bag if temperature 
within normal limits 

 - Không cần bọc trẻ trong túi nylon nếu 
nhiệt độ trẻ đã ổn định 

- Nest infant  - Cho trẻ nằm trong kén 
Neonatal Pain  Giảm đau cho trẻ 

- Neonates feel pain and have 
hormonal, physiological and 
behavioural responses when exposed 
to noxious stimuli 

 - Trẻ có thể cảm nhận đau và tăng tiết 
hormon, đồng thời có những thay đổi 
về sinh lý và hành vi để đáp ứng với 
các kích thích 

- Neonates cannot verbalise their pain 
experience so depend on others to 
assess and manage it 

 - Trẻ sơ sinh không thể nói được khi 
gặp những kích thích đau vì vậy tất cả 
đều phụ thuộc vào việc đánh giá của 
điều dưỡng 

- The appropriate use of environmental, 
behavioural and pharmacological 
interventions can prevent, reduce or 
eliminate neonatal pain in many 
clinical situations.  

 - Môi trường thích hợp, các can thiệp 
và tiếp xúc có thể tránh được, sẽ giúp 
giảm đau đớn cho trẻ trong các tình 
huống lâm sàng 

- Appropriate non-pharmacological 
strategies and analgesics should be 
used for all infants in pain or having 
painful procedures.  

 - Sử dụng các biện pháp giảm đau 
không dùng thuốc cho trẻ khi thực 
hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc. 

Pain assessment in newborns  Đánh giá đau ở trẻ sơ sinh 

- Assessment of pain in the newborn is 
more difficult because of their inability 
to verbalise. Indirect measurements 
such as, hormonal, behavioural and 
physiological measures are used to 
assess pain in the newborn.  

 - Khá khó khăn khi đánh giá đau ở trẻ 
sơ sinh bởi vì trẻ không thể nói được. 
Có thể đánh giá gián tiếp qua việc tăng 
nồng độ nội tiết, thay đổi hành vi và 
tình trạng thể chất của trẻ.  

- We use the N-PASS scoring system 
that scores pain and sedation on a 
continuum and suggests a response to 
the scores obtained to best manage 
the clinical situation.  

 - Sử dụng hệ thống thang điểm N-PASS 
đánh giá mức độ đau, khó chịu, và an 
thần ở trẻ sơ sinh để có hướng xử trí 
tốt nhất cho trẻ trong các tình huống 
lâm sàng. 
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Prevention  Phòng tránh 

- Consider whether each test/ 
intervention is necessary 

 - Cân nhắc khi làm các xét nghiệm, chỉ 
thực hiện khi cần thiết 

- Use non-invasive monitoring   - Áp dụng theo dõi bằng các phương 
pháp không xâm lấn 

- Use central lines (umbilical)  - Sử dụng đường truyền TMR 

- Consider central or PICC lines  - Cân nhắc đường truyền trung tâm  

- Use arterial line rather than repeated 
arterial stabs  

 - Sử dụng đường truyền động mạch nếu 
không thể dùng đường truyền tĩnh 
mạch để tránh chích lại nhiều lần 

   

Environment    Môi trường 

- Reduce stresses from noxious stimuli 
for baby and family  

 - Giảm những căng thẳng do những kích 
thích bật lợi cho trẻ và gia đình 

- Acoustic   - Thính giác 

- Visual   - Thị giác 

- Tactile   - Xúc giác 

- Vestibular   - Tiền đình 
Behavioural methods  Biện pháp hành vi 
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- Breast feeding   - Bú mẹ 

- Sucrose   - Uống đường Sucrose  

- Non-nutritive sucking (dummy)   - Cho trẻ bú khi cần chăm sóc (vú không 
có sữa, bú vú giả) 

- Swaddling   - Quấn tã chặt 

- Skin to skin contact   - Tiếp xúc da kề da 
   

Pharmacological therapy  Trị liệu bằng thuốc 

- For severe or ongoing pain   - Trong trường hợp trẻ bị đau nhiều 

- Paracetamol   - Paracetamol  

- Morphine   - Morphine  

- Fentanyl   - Fentanyl  

- Anaesthetic agents  Giảm đau bằng vô cảm 

Developmental Care  Chăm sóc tích cực 
More baby-friendly, promotes self 
regulation and recognises that the most 
important constant in a baby’s life is the 
parents. Care focuses on an individualised 
approach rather than routine task-
orientated care. 

 Người chăm sóc trẻ tốt nhất chính là cha 
mẹ trẻ. Chăm sóc cho từng cá nhân mỗi 
trẻ, không chỉ đơn thuần là thực hiện 
nhiệm vụ mỗi ngày. 

The preterm infant’s brain  Bộ não trẻ sinh non 
Preterm Infants have significantly less 
cortical grey matter. Grey matter contains 
most of the brain's neuronal cell bodies 
which are responsible for muscle control 
and sensory perception such as seeing and 
hearing, memory, emotions, speech, 
decision making, and self-control. 

 Chất xám vùng vỏ não ở trẻ sinh non kém 
phát triển. Chất xám chứa nhiều tế bào 
thần kinh có chức năng điều hành vận 
động cơ, và các nhận thức về cảm giác 
như nhìn, thấy, nghe, các cảm giác, lời 
nói, quyết định và tự kiểm soát 
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Very low birth weight infants  Trẻ sinh cực non 
Are less able to modulate attention and 
process information, thus easily becoming 
overstimulated and less able to deal with 
the multiple sources of stimuli they are 
exposed to in the hospital environment. 

 Khả năng chú { và điều chỉnh thông tin 
kém, do do rất dễ bị kích thích và cũng 
không có khả năng đối phó với môi 
trường như bệnh viện, có quá nhiều kích 
thích 

   

The hospital environment  Môi trường bệnh viện 
The hospital environment is  noisy, bright, 
unpredictable, overstimulating  and 
excessively complex in terms of a baby’s 
ability to cope.   
Inappropriate amounts of sensory input 
are processed by the premature infant’s 
brain at the expense of normal foetal 
brain growth and development. 

 Môi trường Bệnh viện luôn ồn ào, tràn 
ngập ánh sáng, không ổn định, quá nhiều 
kích thích và quá nhiều dạng kích thích 
khác nhau để trẻ sơ sinh có thể thích nghi.   
Phần lớn trẻ sinh non phải xử lý những 
kích thích trong tiến trình điều trị, điều 
này gây bất lợi cho sự phát triển bình 
thường của bộ não. 

   

Visual system  Thị giác 
The eyelids of a very premature infant are 
thin and until approximately 34 weeks 
gestation the pupil is unable to constrict 
effectively. The infant cannot moderate 
the amount of light entering the eye which 
may have a damaging effect on the 
development of the eye.   

 Mi mắt của trẻ sinh non rất mỏng, trẻ sinh 
trước 34 tuần tuổi đồng tử không có khả 
năng co nhỏ lại. Do vậy mắt trẻ không 
phản ứng tốt khi tiếp xúc với ánh sáng trái 
lại, ánh sáng co thể gây hại cho đôi mắt 
trẻ 
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Auditory system  Nghe 

- Prolonged noise can increase the risk 
of sensorineural hearing loss which 
can increase the risk of speech and 
language problems later in life 

 - Những âm thành lớn kéo dài có thể 
làm tăng nguy cơ mất thính lực, tăng 
nguy cơ gặp vấn đề ngôn ngữ sau này. 

- Excessive auditory stimulation creates 
negative physiological responses i.e.; 
apnoeas and variable heart rate, blood 
pressure and oxygen saturations   

 - Quá nhiều những kích thích thính giác 
sẽ tạo ra những đáp ứng tiêu cực, 
chẳng hạn như ngưng thở, thay đổi 
nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy 

- Noise level in the NICU  = 70dB   - Mức độ ồn ở NICU  = 70dB  

- Noise level in the womb = 50db  - Mức độ tiếng ồn trong TC = 50db 
Stress  Stress 

- During stress excessive amounts of the 
hormone cortisol is released.  

 - Stress làm gia tăng việc phóng thích 
các hormone cortisol.  

- Babies who have excessive cortisol 
levels are more likely to develop 
behaviour problems and stress-related 
diseases later in life. 

 - Trẻ tăng các hormone này sẽ có 
những biểu hiện khác thường và có 
liên quan đến các chứng bệnh sau này 
của trẻ 

   

Sleep  Giấc ngủ 
Sleep is when most brain growth and 
development occurs. Disrupted sleep  may 
interfere with growth and development by 
altering neuronal maturation as growth 
hormone secretion is at its highest peak 
during REM  (rapid eye movement - most 

 Quá trình hoạt động và phát triển của não 
bộ diễn ra mạnh mẽ khi trẻ ngủ. Phá vỡ 
giấc ngủ có thể gây ảnh hưởng đến sự 
phát triển của các tế bào thần kinh và 
hormone tăng trưởng, đỉnh điểm là giấc 
ngủ REM (rapid eye movement sleep). 
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restorative) sleep. 
Patient positioning  Tư thế nằm của trẻ 

- Prone positioning is thought to 
stabilise the chest wall, reduces heat 
loss & energy consumption 

 - Tư thế nằm sấp giúp ổn định thành 
ngực, giảm mất nhiệt và tiêu thụ nặng 
lượng 

- Side lying allows midline positioning 
where  arms and legs can be more 
flexed and prevents retraction of 
shoulders and abduction of hips 

 - Tư thế nghiêng - giúp tay và chân trẻ 
có thể gấp duỗi tránh tình trạng co rút 
vai hoặc dạng hông  

- Supine – increases heat loss and 
energy consumption.  More startle 
behaviours and motor disorganisation 

 - Tư thế nằm ngửa – tăng mất nhiệt và 
tiêu thụ năng lượng; trẻ dễ bị giật 
mình và các cử động mất kiểm soát 

   

Benefits of Kangaroo Care  Lợi ích của phương pháp kangaroo 

- For the infant  Đối với trẻ 

- Oxygenation  - Cung cấp oxy cho trẻ 

- Warmth  - Giúp trẻ ấm áp 

- Nutrition and Protection  - Giúp trẻ dễ bú và Bảo vệ trẻ 

- Improved neurobehavioral 
development 

 - Giúp thần kinh trẻ phát triển 

Indications  Chỉ định 

- Any infant admitted to NICU-either 
preterm, LBW, or full term when 
medically stable 

 - Trẻ non tháng, trẻ có cân nặng thấp 
khi sinh nhập NICU, hoặc trẻ đủ tháng 
bệnh lý 

- To assist with maternal attachment 
when separation has occurred for 
medical reasons 

 - Hỗ trợ trẻ bằng việc cho mẹ tiếp xúc 
chăm sóc trẻ trong trường hợp mẹ và 
trẻ phải cách ly vì lý do y khoa 

- To support lactation and to contribute 
to breastfeeding establishment 

 - Giúp đưa trẻ vào vú mẹ và thiết lập 
nuôi con bằng sữa mẹ 
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Contra-indications  Chống chỉ định 

- Medically unwell, unstable requiring 
ventilation 

 - Trẻ bệnh lý, trẻ chưa ổn định, còn thở 
máy 

- Immediate post surgical babies  - Trẻ những ngày đầu sau mổ 
   

Social  Xã hội 

- Parents need support  - Cần hỗ trợ cha mẹ trẻ 

- They need to be kept in the loop  - Cần phải có sự liên kết chặt chẽ với 
cha mẹ trẻ 

- They feel powerless  - Họ luôn cảm thấy bất lực 

- What would like if you were in their 
shoes 

 - Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn là 
họ? 

- Plan for discharge from day 1  - Lên kế hoạch xuất viện từ ngày 1 

- Important to follow up  - Sự cần thiết phải thực hiện 
Parents  Cha mẹ trẻ 

- The NICU experience can have a 
detrimental effect on parents.  

 - Việc trẻ phải ở NICU có thể thực sự là 
vấn đề đối với cha mẹ.  

- Parents have reported a loss of control 
and stress a sense of helplessness 
which in turn can affect their transition 
to parenthood.  

 - Cảm thấy mất kiểm soát và hoàn toàn 
bất lực; điều này có thể ảnh hưởng 
đến quá trình làm cha mẹ của họ sau 
này.  

- Developmental care encourages 
parents engrossment with their baby 

 - Mở rộng chăm sóc khuyến khích cha 
mẹ tập trung vào việc chăm sóc trẻ 

   



48 
 

 

Long term  Về lâu dài 

- Extremely preterm infants take time to 
establish oral feeding 

 - Mất rất nhiều thời gian để có thể thiết 
lập bữa bú đối với trẻ sinh cực non 

- Breastfeeding competence develops 
from 32-34 weeks 

 - Khả năng bú mẹ của trẻ sẽ tốt hơn khi 
trẻ được 32-34 tuần tuổi 

- Lactation support  - Hỗ trợ việc đưa trẻ vào vú 

- Haematology and biochemistry to 
monitor electrolytes, Hb and bone 
health 

 - Làm các xét nghiệm huyết học và hóa 
sinh để theo dõi các chất điện giải, Hb 
và tình trạng xương 

- Head ultrasound on day 1 day 7 and 
day 28 

 - Siêu âm đầu vào ngày 1, ngày 7 và 
ngày 28 

- Home oxygen for infants with Chronic 
lung disease   

 - Trẻ cần được cung cấp oxy khi về nhà 
khi có bệnh mãn tính về phổi. 

- Eye check at 28 days of age and 
>31weeks for babies born  <30wks, 
IUGR infants and other infants who 
have had a significant clinical course to 
monitor for  retinopathy of 
prematurity.  

 - Kiểm tra mắt khi trẻ được 28 ngày tuổi 
và >31 tuần đối với trẻ sinh non <30 
tuần, trẻ IUGR và những trẻ có nguy 
cơ và cần được theo dõi ROP 

- Developmental follow-up after 
discharge by Neonatologist if less than 
32  weeks gestation at birth@ 
3,6,12,18 months  and 2 years.  

 - Tiếp tục tái khám sau xuất viện nếu trẻ 
sinh dưới 32 tuần tuổi và khi trẻ được 
3,6,12,18, 24 tháng. 
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INFANT OF THE DIABETIC MOTHER  TRẺ CON CỦA BÀ MẸ TIỂU ĐƯỜNG 
 

Cathy Vickery  Cathy Vickery 
1. Diabetes in pregnancy  1. Tiểu đường thai kz 
2. Foetal risks  2. Nguy cơ đối với thai 
3. Glucose haemostasis  3. Cân bằng Glucose trong tế bào 
4. Infant management at birth  4. Xử trí khi sinh  
5. Infants at risk of hypoglycaemia  5. Nguy cơ hạ đường huyết ở trẻ 
6. Who to screen  6. Các xét nghiệm 
7. Hypoglycaemia management in 

postnatal ward 
 7. Kiểm soát  hạ đường huyết sau sinh 

8. Hypoglycaemia  management in NICU  8. Kiểm soát hạ đường huyết tại NICU 
9. Calculations   9. Tính lượng đường sử dụng 
10. Monitoring  10. Theo dõi 
Diabetes in Pregnancy  Tiểu đường thai kz 

- Mortality of infants born to mothers 
with pre-gestational diabetes has 
declined significantly from  25% in the 
1960’s to 2% in the 1990’s 

 - Tỷ lệ tử vong của trẻ được sinh từ bà 
mẹ tiểu đường thai kz đã giảm đáng 
kể từ 25% trong thập niên 60 xuống 
còn 2% trong những năm 90. 

- Pregestational – type 1 or 2 diabetes 
is diagnosed before pregnancy in 
approximately 1.8% of women 

 - Có khoảng 1,8% phụ nữ được chẩn 
đoán tiểu đường type 1 - 2 trước khi 
mang thai  

- Gestational –is diagnosed in 7.5% of 
pregnant women 

 - Khoảng 7.5% phụ nữ có thai được 
chẩn đoán tiểu đường thai kz. 

- Diabetes in pregnancy is associated 
with an increased risk of fetal, 
neonatal and long term complications. 

 - Tiểu đường thai kz liên quan đến 
việc tăng tỷ lệ biến chứng cho thai 
nhi và trẻ sơ sinh. 

- Foetus depends on the transfer of 
glucose across the placenta-of about 
60-80% maternal glucose levels 

 - Mức đường huyết thai nhi trong tử 
cung phụ thuộc vào lượng đường 
được vận chuyển từ máu mẹ qua 
nhau, thường chiếm khoảng 60-80% 
mức đường huyết của mẹ. 

- Enzymes for gluconeogenesis are 
present by 3rd month. 

 - Men giúp cho quá trình tổng hợp 
glucose hiện diện ở thai nhi vào 
tháng thứ ba thai kz 

- Foetal glycogen is produced mainly in 
3rd trimester 

 - Glycogen ở thai nhi được tạo từ tam 
cá nguyệt thứ ba của thai kz  

- Insulin is the major stimulus for foetal 
growth 

 - Insulin là yếu tố chính giúp kích thích 
thai nhi tăng trưởng trong tử cung 
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Diabetes in Pregnancy  Tiểu đường thai kz 

  

 
Foetal →Neonatal Risks  Nguy cơ trên thai 

- Increased risk is due to 
hyperglycaemia – up to 10% of 
pregnancies in mothers requiring 
insulin 

 - Nguy cơ cao do tăng lượng đường 
trong máu đến 10% đối với các bà 
mẹ tiểu đường thai kz cần sử dụng 
insulin 

- Infants born to mothers with poorly 
controlled glucose are at an increased 
risk of morbidity and mortality due to: 

 - Trẻ sơ sinh con của bà mẹ tiểu 
đường không kiểm soát tốt lượng 
đường trong máu có nguy cơ tăng tỷ 
lệ bệnh và tử vong do:  

 Perinatal asphyxia   Ngạt chu sinh 

 Chronic foetal hyperinsulinemia 
results in elevated metabolic rates 
that lead to increased oxygen 
consumption and foetal 
hypoxemia. 

  Tăng insulin mãn tính ở thai nhi 
có liên quan đến tăng chuyển 
hóa, làm tăng khả năng sử dụng 
oxy và giảm nồng độ oxy máu 

Congenital anomalies  Dị tật bẩm sinh 
Account for approx. 50% of perinatal 
deaths in IDM’s 

 Tử vong chu sinh chiếm khoảng 50% số 
trẻ con bà mẹ tiểu đường (IDM)  

- Cardiac – in up to 30%  of IDM and 
include;  

 - Bệnh tim – tỷ lệ 30%/IDM bao gồm;  

- Transposition of Great Arteries(TGA),   - Chuyển vị đại động mạch (TGA),  

- Dilated Right Ventricle,   - Giãn thất phải,  

- Ventricular Septal Defect(VSD),  - Thông liên thất 

- Truncus Arteriosus,  - Thân chung động mạch, 

- Patent Ductus Arteriosus(PDA),   - Còn ống động mạch (PDA),  

- Cardiomyopathy  - Bệnh cơ tim 

- Central Nervous System – 
anencephaly, neural tube, Defects, 
microcephaly  

 - Hệ thần kinh trung ương - vô não, 
khiếm khuyết ống thần kinh, chứng 
đầu nhỏ. 

Skeletal – sacral agenesis, incomplete 
development of the lumbar vertebrae 

 - Hệ xương - Thiểu sản xương cùng, 
khiếm khuyết trong phát triển các 
đốt sống thắt lưng. 
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Renal – hydronephrosis, renal agenesis, 
cystic kidney. 

 Thận – Thận trướng nước, bất sản thận, 
thận đa nang. 

GIT – duodenal atresia, imperforate anus  Hệ tiêu hóa (GIT) – Tắc tá tràng, hậu 
môn không thủng. 

Cardiomyopathy  Bệnh cơ tim 

 

  
 

Macrosomia  Thai to 

- Associated with disproportionate 
growth with larger chest to head ratio 
resulting in a failure to progress with 
shoulder dystocia in up to 30% 
deliveries contributing to  brachial 
plexus injury, fractured clavicle or 
humerous. 

 - Liên quan đến sự phát triển không 
tương xứng, chủ yếu to phần thân 
(ngực, vai) dẫn đến chuyển dạ đình 
trệ gây kẹt vai khi sinh (tỷ lệ 30%) có 
thể gây tổn thương đám rối cánh 
tay, gẫy xương đòn hoặc xương cánh 
tay. 

- Birth Weight greater than 90th 
percentile 

 - Cân nặng trẻ trên 90th bách phân vị 

Respiratory Distress  Suy hô hấp 

- Prematurity  - Trẻ non tháng 

- Foetal hyperinsulinemia  appears to 
interfere with the induction of lung 
maturation by glucocorticoids 
delaying surfactant synthesis 

 - Thai nhi với nồng độ insulin trong 
máu tăng cao sẽ làm chậm quá trình 
trưởng thành phổi do 
glucocorticoids làm chậm việc tổng 
hợp surfactant. 

- Transient Tachypnoea of the Newborn 
(TTN) associated with reduced lung 
fluid clearance 

 - Tăng nhịp thở thoáng qua ở trẻ liên 
quan đến chậm hấp thu dịch phổi. 
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Polycythaemia HCT > 65%  Đa hồng cầu Hct > 65% 

- Increased erythropoietin and Red 
Blood Cell levels due to chronic fetal 
hypoxia increases risk of 
hypoglycaemia 

 - Gia tăng erythropoietin và tế bào 
hồng cầu do tình trạng thiếu oxy 
mãn tính làm gia tăng nguy cơ đa 
hồng cầu. 

- Low erythrocyte count and iron stores 
related to level of polycythaemia. 
Levels adjust to normal with 
breakdown of excess RBC’s 

 - Thiếu máu thiếu sắt liên quan tới 
bệnh đa hồng cầu do việc vỡ các tế 
bào hồng cầu dư thừa 

- Hyperbilirubinemia - excess RBC 
breakdown and hyperinsulinemia 
interferes with bilirubin metabolism 

 - Tăng bilirubin – do vỡ hồng cầu và 
việc tăng insulin làm ảnh hưởng đến 
quá trình chuyển hóa bilirubin 

Cardiomyopathy  Bệnh cơ tim 

- Transient hypertrophic 
cardiomyopathy with thickening of 
the ventricular septum due to fat and 
glycogen deposits in the myocardial 
cells  

 - Bệnh l{ cơ tim phì đại thoáng qua với 
triệu chứng của dày thất do sự lắng 
đọng mỡ và glycogen ở cơ tim 

- Reduced ventricle size resulting in 
potential obstructed left ventricular 
outflow 

 - Kích thước tâm thất giảm do tắc 
nghẽn buồng tống thất trái  

- Present with respiratory distress and 
heart failure 

 - Có biểu hiện suy hô hấp và suy tim 

- Resolves as insulin levels normalise, 
usually recover in 2-3 weeks 

 - Xử trí bằng insulin nồng độ tiêu 
chuẩn, thường hồi phục sau 2-3 tuần 

   

Metabolic Complications  Các rối loạn chuyển hóa 

- Hypoglycaemia – strict glycaemic 
control in pregnancy reduces the risk. 

 - Hạ đường huyết – kiểm soát nghiêm 
ngặt mức đường huyết trong thai kz 
giúp giảm thiểu nguy cơ 

- Increased with prematurity and IUGR 
due reduced glycogen stores  

 - Tăng nguy cơ sinh non và thai nhi 
chậm tăng trưởng trong tử cung do 
dự trữ glycogen kém 

- Hyperinsulinemia impairs the ability 
to mobilise hepatic glycogen 

 - Tăng insulin làm giảm khả năng huy 
động glycogen ở gan 
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- Hypocalcaemia – usually resolves 
spontaneously 

 - Hạ Calci – Thường xảy ra /resolves 
một cách tự phát 

- Hypomagnesemia – usually 
asymptomatic 

 - Hạ Magne – thường không có triệu 
chứng 

Glucose homeostasis  Cân bằng Glucose trong tế bào 

- Organ systems are primarily 
dependent on glucose as their 
primary energy source. 

 - Hệ thống các cơ quan phụ thuộc chủ 
yếu vào glucose như nguồn năng 
lượng chính. 

- Glucose reaches the foetus by 
facilitated diffusion across the 
placenta at a concentration of about 
60% to 80% of the mothers glucose 
levels.  

 - Thai nhi nhận khoảng 60% - 80% 
lượng đường trong máu mẹ được 
khuếch tán qua nhau thai. 

- The foetus is capable of 
gluconeogenic activity using 
substrates such as lactate if needed to 
meet metabolic demands in-utero 

 - Thai nhi có khả năng tạo đường mới 
bằng cách sử dụng các chất nền như 
lactate để đáp ứng nhu cầu chuyển 
hóa trong tử cung 

- Foetal insulin is detectable by 8 – 10 
weeks gestation 

 - Insulin hiện diện ở thai khi thai được 
8 đến 10 tuần tuổi 

 

  

Glucose production  Sản xuất glucose 

- Glucose taken in but not used for 
immediate energy needs is converted 
to glycogen via glycogenesis and 
stored it the liver, heart and skeletal 
muscles.  

 - Glucose được đưa vào cơ thể nhưng 
chưa được sử dụng ngay cho nhu 
cầu năng lượng mà được lưu giữ ở 
gan, tim và hệ cơ xương dưới dạng 
glycogen. 

- Gluconeogenesis – production of 
glucose and glycogen in the liver by 
means of non-glucose precursors such 
as lactate, pyruvate, glycerol (fat) and 
amino acids.   

 - Sự tân tạo Glucose – sự tạo thành 
glucose và glycogen ở gan có nghĩa là 
các tiền chất không phải là glucose 
như lactate, pyruvate, glycerol (chất 
béo) và amino acids  

- Glycogenolysis - During fasting, 
glycogen is broken down to re-form 
glucose that is then released from the 
liver. 

 - Sự phân giải glycogen – khi đói, 
glycogen dự trữ từ gan được chuyển 
hóa thành glucose. 
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Glucose metabolism Chuyển hóa Glucose 
Glucose is metabolised in the body in 
several ways 

 Glucose được chuyển hóa trong cơ thể 
bằng nhiều cách 

- production of energy  - Tạo ra năng lượng 

- storage as glycogen  - Dự trữ dưới dạng glycogen 

- conversion to nonglucose precursors  - Được chuyển đổi bằng tiền chất 
không phải glucose 

- Cerebral glucose utilisation accounts 
for 90% of the neonates glucose 
consumption. Ketone bodies can be 
used by the brain for energy 
production but fatty acids do not 
cross the blood brain barrier 

 - Sử dụng glucose ở não chiếm 90% 
mức tiêu thụ glucose ở trẻ sơ sinh. 
Bộ não sử dụng ketone để tạo năng 
lượng vì các axit béo không vượt qua 
hàng rào máu não 

Hormonal regulation - Insulin  Hormone điều tiết - Insulin 

- Secreted by the pancreatic beta cells 
in response to an increase in plasma 
glucose 

 - Được tiết ra bởi tế bào Beta tuyến 
tụy để đáp ứng với tình trạng gia 
tăng lượng đường trong máu 

- Decreases the blood glucose level by 
promoting glycogen formation  

 - Giảm lượng đường trong máu bằng 
cách thúc đẩy hình thành glycogen  

- Suppresses hepatic glucose release   - Kháng lại sự phóng thích glucose ở 
gan 

- Increases the peripheral uptake of 
glucose 

 - Tăng hấp thu glucose ngoại biên 

- Does not control the entry of glucose 
into the brain or the liver 

 - Không kiểm soát lượng glucose ở 
não và gan 

Hormonal regulation - Glucagon  Hormone điều tiết - Glucagon 

- Secreted by the pancreatic beta cells 
when blood glucose levels decrease 

 - Được tiết bởi tế bào beta tuyến tụy 
khi lượng đường trong máu xuống 
thấp 

- Promotes glycogenolysis and 
gluconeogenesis 

 - Thúc đẩy phân giải glycogen và tân 
tạo đường 

- Counter regulatory hormone as 
opposes effect of insulin 

 - Có tác dụng ngược với tác dụng 
insulin 

- Other counter-regulatory hormones 
include- catecholamines, cortisol, and 
growth hormone 

 - Những hormone có tác dụng ngược 
khác bao gồm catecholamines, 
cortisol, và hormone tăng trưởng 

At Birth  Lúc sinh 

- No further glucose from placenta  - Gián đoạn cung cấp đường từ nhau  

- Glucose homeostasis vital for cellular 
metabolism. 

 - Lượng đường trong máu rất cần 
thiết cho sự chuyển hóa tế bào. 

- Blood glucose level is determined by 
the balance between these 3 things  

 - Lượng đường trong máu được cân 
bằng bởi 

 intake/production of glucose   Lượng glucose ăn vào 
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 glucose usage by body   Lượng glucose sử dụng cho cơ 
thể 

 hormonal regulation- 
insulin/glucagon 

  Các hormone điều chỉnh lượng 
đường trong máu insulin, 
glucagon 

- Immediate drop in BGL following 
delivery is physiological 

 - Hạ đường huyết ngay khi sinh là hiện 
tượng sinh lý 

- Greater than 4 hours- no increase in 
BGL is pathological 

 - Sau trên  4 giờ - lượng đường huyết 
không tăng là bệnh lý 

- Inadequate hepatic glucose 
production to meet peripheral 
demand 

 - Sự tân tạo đường từ gan không đủ 
cung cấp cho hệ thống ngoại biên 

- Brain increases blood flow to improve 
glucose delivery, plus alternative fuels 
i.e. ketone bodies 

 - Tăng lưu lượng máu đến não để tăng 
cung cấp glucose, và sử dụng keton 
để thay thế. 

Neonatal management for infants of 
diabetic mothers 

 Theo dõi thai nhi có mẹ tiểu đường 

- Assess need for resuscitation  - Đánh giá khả năng phải hồi sức 

- Anticipate and treat complications  - Điều trị các biến chứng 

- Risk of complications varies 
depending on the gestational age, 
birth weight and the degree and 
severity of maternal hyperglycaemia 

 - Nguy cơ biến chứng là khác nhau tùy 
thuộc vào tuổi thai, cân nặng mức độ 
nặng của tiểu đường 

- Increased risk of postnatal metabolic 
complications and impacts 
neurodevelopmental outcome 

 - Tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa 
sau sinh và các ảnh hưởng lên hệ 
thần kinh trẻ sau này 

Anticipation and prevention are key 
elements to intervention and 
management. Early identification at risk 
infants. If Blood Glucose Level is low-aim 
to return it to normal level and maintain 
within normal range. 

 Tiên lượng và dự phòng là các yếu tố 
chính giúp can thiệp và xử trí. Phát hiện 
sớm các yếu tố nguy cơ ở trẻ. Nếu trẻ có 
lượng đường trong máu thấp, điều 
chỉnh và duy trì lượng đường trong máu 
ở ngưỡng bình thường. 

- Glucose is an essential nutrient for the 
brain 

 - Đường là nguồn dinh dưỡng thiết 
yếu của não  

- Abnormally low levels can cause an 
encephalopathy and have the 
potential to produce long term 
neurological injury including: 

 - Ngưỡng đường trong máu thấp bất 
thường có thể do bệnh về não và có  
nguy cơ tiềm ẩn di chứng tổn thương 
thần kinh: 

Seizures 
 Visual impairment 
 Developmental delay 

 Động kinh 
Mù 
Chậm phát triển 

During hypoglycaemia or asphyxial 
episodes other substrates are 
produced such as  

 Trong giai đoạn hạ đường huyết hoặc 
ngạt, các chất nền khác được sản xuất 
như 
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- Ketone bodies  - Thể Ketone 

- Lactate  - Lactate 

- Glycerol  - Glycerol 

- Amino acids   - Amino acids  
These can be converted to pyruvate to 
enter citric acid cycle and produce energy 
(ATP) 

 Những chất này có thể chuyển pyruvate 
thành chu trình citric acid để tạo năng 
lượng (ATP) 

Who’s at Risk?  Đối tượng nguy cơ 

 

 

 
It is essential that all ‘increased risk’ 
babies have their first feed in delivery 
suite as soon as possible after birth. 
The second feed should occur within 4 
hours of birth and then regularly 
thereafter, aiming for a minimum of five 
feeds within the first 24 hours 

 Những trẻ “có thể có nguy cơ” cần được 
cho bú càng sớm càng tốt sau sinh. 
Bữa bú tiếp theo không được quá 4 giờ 
sau sinh, và cho bú thường xuyên sau 
đó, phải cho trẻ bú ít nhất 5 lần trong 
vòng 24 giờ. 

Who should be screened  Những trẻ nào cần được tầm soát 
Infants of diabetic mothers regardless of 
type.  

 Trẻ con của bà mẹ tiểu đường bất kể 
loại I hoặc II.  

- Late preterm infants (34 to 37 weeks 
gestation),  

 - Trẻ sinh sớm (từ tuần 34 - 37),  

- Term SGA and LGA   - Trẻ đủ tháng, cân nặng thấp hoặc 
nặng cân so với tuổi thai 

-   -  SGA ở tuần 36-37 nếu <2.5kg  

- SGA at 36-37 weeks if <2.5kg   - SGA ở tuần 38-39 nếu <2.7kg. 

- SGA at 38-39 weeks <2.7kg.  - Trẻ có triệu chứng 

- Symptomatic infants  - Trẻ sinh sớm (từ tuần 34 - 37),  
When to Perform Screening  Khi nào cần thực hiện tầm soát 

- Establish early & frequent (breast) 
Check to see if the mother has stored 
expressed breast milk 

 - Bú mẹ sớm & thường xuyên. Kiểm 
tra xem bà mẹ có vắt sữa để dự trữ 
không 

- Infants of diabetic mothers with good 
recent control and < 95th centile for 
birth weight should have their first 
SBGL after the first ‘skin to skin’ 
breast feed or no later than two hours 
of age 

 - Trẻ con bà mẹ tiểu đường được kiểm 
soát tốt có cân nặng lúc sinh < 95th 
bách phân vị nên thử đường huyết 
sau cữ bú đầu tiên hoặc không quá 2 
giờ sau sinh 
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Signs & symptoms of hypoglycaemia  Dấu hiệu & triệu chứng của  hạ đường 
huyết 

- Most neonates are asymptomatic  - Phần lớn trẻ không có triệu chứng 

- Presentation can be nonspecific  - Biểu hiện có thể không đặc hiệu 

- Tremors, jitteriness  - Rùng mình, dễ bị kích thích 

- Abnormal high pitched cry  - Khóc thét bất thường 

- Respiratory distress                     - Suy hô hấp 

- Poor feeding, refusal to feed  - Bú kém, bỏ bú 

- Hypotonia  - Giảm trương lực cơ 

- Eye rolling, seizures, & coma  - Đảo mắt, co giật, & hôn mê 
Postnatal Ward Management of Infants 
with Mild to Moderate Hypoglycaemia 
(BGL 1.7–2.5 mmol/L) 

 Xử trí trẻ hạ đường huyết sau sinh nhẹ 
hoặc trung bình (BGL 1.7–2.5 mmol/L) 

For a neonatal clinical review within 30 
minutes  

 Đánh giá trẻ trong 30 phút 

- Administer 40% glucose gel 
sublingually (200 mg/ kg = 0.5 mL/kg) 
Only for infants ≥ 35/40 weeks 
gestation under 48 hours old and at 
risk of hypoglycaemia  

 - Cho glucose dạng gel 40% dưới lưỡi 
(200 mg/ kg = 0.5 mL/kg. Chỉ cho 
những trẻ ≥ 35/40 tuần và < 48g 
tuổi có nguy cơ hạ đường huyết 

- Feed immediately   - Cho bú sớm 

- Breastfeeding:   - Bú mẹ 

 With breast and/or EBM    Cho trẻ bú mẹ trực tiếp/hoặc 
vắt sữa 

 After breast feed give additional 
breast milk if available  

  Sau khi bú xong, cho trẻ bú 
thêm nếu có thể 

- Artificial feeding:   - Sữa công thức:  

 Day 1: 60 mL/kg/day (= 7.5 
mL/kg/3 hours)  

  Ngày 1: 60 mL/kg/N (= 7.5 
mL/kg/3 g)  

 Day 2: 90 mL/kg/day (10 mL/kg/3 
hours). 

  Ngày 2: 90 mL/kg/N (10 
mL/kg/3g). 

- Take temperature and ensure baby is 
warm  

 - Kiểm tra nhiệt độ, đảm bảo trẻ luôn 
được giữ ấm 

-  Maintain close surveillance   - Luôn theo dõi sát trẻ 

-  Recheck BGL after 2–3 hours (before 
next feed) or sooner if symptomatic  

 - Kiểm tra lại đường huyết sau 2 – 3 
giờ (trước cữ bú sau) hoặc sớm hơn 
nếu có triệu chứng. 

-  If BGL less than 1.7 mmol/L, escalate 
care to rapid response; give glucose 
gel and feed immediately with 
additional milk  

 - Nếu BGL < 1.7 mmol/L, cần chuyển 
chế độ chăm sóc tích cực ngay; cho 
glucose dạng gel và cho trẻ ăn ngay 
với lượng sữa bổ sung 

- Call another Clinical review within 30 
minutes if BGL remains between 1.7 

 - Mời xem bệnh trong vòng 30 phút 
nếu BGL vẫn trong khoảng 1.7 và 2.6 
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and 2.6 mmol/L after 2 consecutive 
doses of glucose gel and top up with 
additional milk  

mmol/L sau 2 liều liên tiếp gel 
glucose và lượng sữa bổ sung 

- Recheck BGL 2–3 hours after top up 
with additional milk (before next feed) 

 - Kiểm tra lại BGL 2–3g sau ăn và thêm 
lượng sữa bổ sung (trước cữ bú kế 
tiếp). 

Management of hypoglycaemia in NICU  Xử trí hạ đường huyết tại NICU 
Normoglycaemia  Đường huyết bình thường 
Glucose ≥ 2.6 mmol/l   Glucose ≥ 2.6 mmol/l  
1. Establish early and frequent breast 

feedings and offer skin to skin contact  
 1. Cho trẻ bú sớm và bú thường xuyên  

2. Artificially fed infants offer next feeds 
at 60 ml/kg/day  

 2. Nếu cho trẻ ăn sữa công thức, cữ bú 
sau đó là 60 ml/kg/N 

3. Recheck blood glucose concentration 
before subsequent feeds until the 
value is acceptable (≥2.6 mmol/L) and 
stable for at least 3 readings  

 3. Kiểm tra đường huyết trước cữ bú 
sau cho đến khi đạt mức đường 
huyết chấp nhận được (≥2.6 
mmol/L) và ổn định sau 3 lần kiểm 
tra 

4. Keep a feeding chart and record 
additional fluids given. Record BSL’s 
on SPOC chart and in baby’s notes  

 4. Ghi hồ sơ lượng sữa và lượng dịch 
cho trẻ. Ghi mức đường huyết vào 
SPOC chart và ghi chú tình trạng trẻ 

5. Always evaluate any normal glucose 
level in the context of earlier glucose 
levels. (look at the trend) 

 5. Luôn đánh giá mức đường huyết 
bình thường trong bối cảnh mức 
đường huyết trước đó. 

Hypoglycaemia  Hạ đường huyết 
Glucose between 1.7 and 2.6 mmol/l   Glucose giữa 1.7 và 2.6 mmol/l 
1. Complement feed with 10 mL/kg of 

Expressed Breast Milk or Artificial 
Feed 

 1. Cho ăn với lượng sữa là 10 mL/kg 
(sữa mẹ vắt ra hoặc sữa công thức) 

2. Check temperature and assess baby 
for symptoms  

 2. Kiểm tra nhiệt độ và đánh giá các 
triệu chứng của trẻ 

3. Recheck blood glucose concentration 
before subsequent feeds until the 
value is acceptable (≥2.6 mmol/L) and 
stable for at least 3 readings  

 3. Kiểm tra lại đường huyết lúc đói cho 
đến khi đạt ≥2.6 mmol/L và ổn định 
sau 3 lần kiểm tra 

4. Consult with NICU staff if second BSL 
is below 2.6 mmol/l  

 4. Thảo luận với nhân viên của NICU 
nếu lần kiểm tra thứ hai < 2.6 
mmol/l  

5. Keep a feeding chart and record 
additional fluids given. Record BSL’s 
on SPOC (Standard Paediatric 
Observations Chart) chart and in 
baby’s notes  

 5. Ghi lượng sữa hoặc dịch đã cho vào 
hồ sơ chăm sóc. Ghi mức BSL vào 
SPOC (Standard Paediatric 
Observations Chart) chart và phiếu 
chăm sóc trẻ 
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- Babies less than 32 weeks can tolerate 
feeds 60–80 mL/kg/day  and ↑100 
mL/kg/day if necessary. 

 - Trẻ < 32 tuần có thể ăn một lượng 
sữa là 60–80 mL/kg/N và ↑100 
mL/kg/N nếu cần. 

- Over 100 mL/kg/day on day 1 will 
often result  in feed intolerance or 
overload 

 - Cho ăn trên 100 mL/kg/N trong ngày 
1 sẽ làm trẻ quá tải và không dung 
nạp thức ăn 

- Babies less than 32 weeks may  
require IV fluids + feeds.  

 - Trẻ dưới 32 tuần cần nuôi ăn qua 
đường tĩnh mạch 

- Babies greater than 32 weeks give 
feeds unless otherwise 
contraindicated 

 - Trẻ trên 32 tuần có thể cho ăn ngoại 
trừ có chống chỉ định. 

Severe or symptomatic hypoglycaemia  Trẻ nặng hoặc tình trạng hạ đường 
huyết có triệu chứng 

- Glucose ≤ 1.6 mmol/l or symptomatic 
hypoglycaemia < 2.6 mmol/l 
Immediate complement feed with 
10ml/kg of expressed breast milk or 
artificial feed 

 - Glucose ≤ 1.6 mmol/l hoặc có triệu 
chứng hạ đường huyết < 2.6 mmol/l 
cần cho ăn sớm với 10ml/kg bằng 
sữa mẹ vắt ra hoặc sữa công thức 

 Check temperature and assess 
baby for symptoms  

   kiểm tra nhiệt độ và đánh giá 
các triệu chứng của trẻ  

 Skin to skin contact    thực hiện da kề da 

- All symptomatic infants will need 
Intravenous therapy(IV) therapy, and 
most asymptomatic infants with 
severe hypoglycaemia will need IV 
therapy 

 - Những trẻ có xuất hiện triệu chứng, 
và hầu hết những trẻ không có triệu 
chứng có hạ đường huyết nặng cần 
phải nuôi ăn qua TM. 

Intravenous Therapy  Nuôi ăn qua tĩnh mạch 

- Starting Intravenous fluid is 10% 
glucose 

 - Bắt đầu bằng dung dịch glucose 10%  

- The baby may need a bolus of 
Intravenous glucose =2.5 mL/kg  of 
10% glucose 12.5% glucose is rarely 
needed and warrants consultation 
with a neonatologist 

 - Trẻ cần được truyền dung dịch 
glucose 10% =2.5 mL/kg; glucose 
12.5% ít khi được sử dụng và cần 
phải tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi  

- If greater than 12.5% glucose is 
required a central line is needed, but 
don’t withhold adequate treatment 
for severe hypoglycaemia if no long 
line available 

 - Nếu dung dịch glucose >12.5% được 
chỉ định, cần phải thực hiện ở đường 
truyền trung tâm, không sử dụng 
đường truyền cũ để điều trị hạ 
đường huyết nặng nếu không có sẵn 
đường truyền. 

- Consider glucagon infusion if 
hypoglycaemia persists 

 - Cân nhắc điều trị glucagon nếu tình 
trạng hạ đường huyết vẫn còn tồn 
tại 
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Glucose Requirements  Chỉ định Glucose 
Calculate glucose requirements.  - Tính lượng đường chỉ định. 
Normal glucose requirements   - Thường sử dụng dung dịch Normal 

glucose  
4–6 mg/kg/min for term infants   4–6 mg/kg/ph cho trẻ đủ tháng 
6–8 mg/kg/min - preterm infants.   6–8 mg/kg/ph – cho trẻ non 

tháng.  

- Babies with inappropriately high 
insulin concentrations will usually 
require greater than 10 mg/kg/min 

 - Trẻ có nồng độ insulin cao không 
thích hợp sẽ chỉ định >10 mg/kg/ph 

The Calculation  Tính lượng đường 

 

  

Ceasing monitoring  Ngừng theo dõi 

- After 24 hours age: Normal SBGL 
should be more than 2.5 mmol/L for 
well term babies and well preterm 
babies born after 34 weeks.  

 - Sau 24 giờ tuổi: mức đường huyết 
>2.5 mmol/L đối với trẻ đủ tháng và 
tương tự đối với trẻ sinh từ tuần 34 
trở đi 

- If SBGL is persistently below 2.5 
mmol/L beyond 24 hours the infant 
should be reviewed by a senior 
Neonatal doctor. 

 - Nếu đường huyết liên tục < 2.5 
mmol/L trên 24 giờ trẻ cần được bác 
sĩ có kinh nghiệm khám lại. 

- Monitoring should continue for 48 
hours, or until 3 consecutive normal 
values 8 hours apart are obtained and 
the baby appears well and is feeding 
well 

 - Việc theo dõi nên được thực hiện 
liên tục 48 giờ, hoặc kết quả đường 
huyết đạt ngưỡng bình thường 3 lần 
liên tiếp; và trẻ cũng cần phải được 
cho ăn đầy đủ. 
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THERAPEUTIC COOLING FOR 
TREATMENT OF HYPOXIC ISCHAEMIC 
ENCEPHALOPATHY (HIE) 

 LIỆU PHÁP LÀM MÁT TRÊN  
BỆNH NHÂN THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ 

Ruth Wootton  Ruth Wootton 

Hypoxic Ischaemic Encephalopathy (HIE)  Thiếu máu não cục bộ (HIE) 

- HIE is a serious condition that causes 
significant mortality and long-term 
morbidity. 

 - HIE là bệnh lý nặng; là nguyên nhân 
gây tử vong và để lại di chứng suốt 
đời. 

- HIE follows a disruption in cerebral 
blood flow and oxygen delivery to the 
brain.   

 - HIE xảy ra do tình trạng thiếu máu, 
dẫn đến giảm trầm trọng nồng độ oxy 
trong các tế bào não.   

- Birth asphyxia causes 840,000  
neonatal deaths worldwide (23%). 

 - Ngạt sau sinh là nguyên nhân của 
840,000  trường hợp tử vong sơ sinh 
trên toàn thế giới (23%). 

- > 25% of HIE babies will have 
neurological sequelae (CP, blindness, 
developmental delay & ↑ risk of 
death at 18 months). 

 - > 25% các trường hợp HIE để lại di 
chứng thần kinh (Bại não, mù, chậm 
phát triển & ↑ nguy cơ tử vong khi trẻ 
được 18 tháng tuổi). 

HIE  HIE 

- Incidence of HIE in developing 
countries is likely to be higher and 
with fewer survivors.  

 - Tỷ lệ HIE tại các quốc gia đang phát 
triển có chiều hướng gia tăng, cơ hội 
sống sót thấp.  

- For every 6 infants with moderate to 
severe HIE who is treated with 
hypothermia there will be one less 
who dies or has significant 
neurodevelopmental disability. 

 - Cứ 6 trẻ sơ sinh ngạt từ trung bình 
đến nặng được điều trị bằng phương 
pháp hạ thân nhiệt thì sẽ giảm đi 1 
trường hợp tử vong hoặc để lại di 
chứng thần kinh. 

- The financial, medical and social 
burden of these babies is difficult to 
quantify but is suggested to be 
undoubtedly substantial. 

 - Gánh nặng về mặt tài chính, y tế và xã 
hội khó xác định nhưng được xem là 
đáng quan tâm. 

Brain injury  Tổn thương não 

- Brain injury is thought to occur in two 
phases separated by a brief recovery 
phase 

 - Tổn thương não xảy ra giữa hai giai 
đoạn khác nhau sau giai đoạn phục hồi 
ngắn 

- Primary phase: Oxygen deprivation 
leads to predictable cell death. 

 - Giai đoạn tiên phát: tình trạng thiếu 
hụt Oxygen dẫn đến chết các tế bào 
não được dự báo trước (suy năng 
lượng tiên phát) 

- Latent Phase:  After reperfusion, 
brain oxidative metabolism and 

 - Giai đoạn tiềm tàng: sau giai đoan tái 
tưới máu, hiện tượng oxy hóa ở não 
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cellular pH recover briefly (lasting 
approximately 6 hours) 

và pH ở tế bào phục hồi lại trong một 
thời gian ngắn (tồn tại khoảng 6 giờ) 

- Secondary phase (delayed neuronal 
death): Subsequently follows and 
extends over several days. 

 - Giai đoạn thứ phát (các tế bào não 
dần dần bị hư hại) sau đó vài giờ đến 
vài ngày. 

3 Stages of HIE    3 giai đoạn của HIE   

- Stage 1- MILD  Giai đoạn 1- mức độ nhẹ 

- ↑ muscle tone, deep tendon reflexes 
brisk, poor feeding, irritability 
excessive crying or sleepiness 

 - ↑ trương lực cơ, tăng phản xạ gân 
sâu, bú kém, kích thích, khóc thét hoặc 
li bì 

- By day 3 – 4 of life, CNS examination 
findings become normal 

 - Ngày 3 – 4 sau sinh, chức năng hệ thần 
kinh trung ương bình thường qua 
thăm khám 

Stage 2 - MODERATE   Giai đoạn 2 –Mức độ trung bình 

- Lethargy, hypotonia, ↓ deep tendon 
reflexes, Moro reflex and suck.  
Occasional periods of apnoea and 
seizures may occur within 24 hours of 
life. 

 - Li bì, giảm trương lực cơ, ↓ giảm các 
phản xạ gân xương, giảm phản xạ 
Moro và phản xạ bú nuốt. Đôi khi có 
những cơn ngưng thở và co giật xảy ra 
trong vòng 24 giờ sau sanh. 

- Full recovery within 1 – 2 weeks is 
possible and is associated with a 
better long-term outcome. 

 - Có thể phục hồi hoàn toàn sau 1 – 2 
tuần với tiên lượng khả quan. 

Stage 3 – SEVERE  Giai đoạn 3 – Mức độ nặng 

- Coma, unresponsive to physical 
stimulus, irregular breathing, 
hypotonia, depressed deep tendon 
reflexes, absent Moro, suck,& grasp.   

 - Hôn mê, không còn đáp ứng với các 
kích thích, rối loạn nhịp thở, mất 
trương lực cơ, các phản xạ gần như 
mất hẳn, mất phản xạ Moro, phản xạ 
bú nuốt, phản xạ nắm.   

- Disturbed ocular motion, pupils fixed 
or poorly reactive to light, resistant 
seizures, irregular heart rate and the 
fontanelle may bulge. 

 - Rối loạn vận nhãn, giãn đồng tử hoặc 
đáp ứng kém với ánh sáng, gồng cứng 
người, rối loạn nhịp tim, thóp phồng. 

Research  Nghiên cứu 

- Westin et al (mid 1950’s) noted the 
protective  effect of hypothermia on 
asphyxiated infants.  This was 
reinforced by reports of hypothermic 
near-drowning victims with 
surprisingly positive neurological 
outcomes. 

 - Westin và cộng sự (giữa thập niên 
1950) đã chứng minh hiệu quả của hạ 
thân nhiệt trên những trường hợp 
ngạt sơ sinh. Điều này củng cố bằng 
chứng về sự hồi phục ngoạn mục của 
các tế bào não qua các báo cáo về 
phương pháp điều trị hạ thân nhiệt ở 
những nạn nhân có nguy cơ tử vong 
do đuối nước. 

- Evidence from high quality  trials have 
shown that active cooling initiated on 

 - Chứng cứ qua các thực nghiệm cho 
thấy làm lạnh toàn thân trong vòng 6 
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neonates ≥ 35 weeks gestation with 
moderate to severe HIE, within 6 
hours from the primary insult reduces 
death and disability. 

giờ sau sinh - trong giai đoạn tiên phát 
- ở trẻ ≥ 35 tuần tuổi với với mức độ 
thiếu máu não cục bộ từ trung bình 
đến nặng có thể giúp giảm tỷ lệ tử 
vong và biến chứng. 

- Hypothermia treatment in the NICU 
setting is safe. 

 - Phương pháp điều trị bằng hạ thân 
nhiệt tại NICU là an toàn 

- No evidence to support “Active” or 
“Passive” Cooling of infants with mild 
HIE or those born ≤ 35 weeks 
gestation. 

 - Không có chứng cứ về điều trị hạ thân 
nhiệt “chủ động”  hoặc “thụ động" 
trên trẻ sơ sinh HIE nhẹ cân hoặc trẻ ≤ 
35 tuần tuổi.  

- The time cooling is commenced is 
important – within 6 hours of birth 

 - Thời gian thực hiện điều trị là trong 
vòng 6 giờ sau sinh – Đây là khuyến 
cáo vô cùng quan trọng 

Window of opportunity  Cơ hội vàng 
A therapeutic window of opportunity for 
neuronal rescue  during the period of 
time following resuscitation but before 
the secondary phase occurs.    

 Cơ hội vàng để cứu các tế bào thần kinh 
sau hồi sức, trước khi chuyển qua giai 
đoạn thứ phát 
 

Cooling criteria  Chỉ định làm lạnh toàn thân 
(1) ≥ 35 weeks gestational age  (1) Trẻ ≥ 35 tuần 
(2) < 6 hours post birth  (2) < 6 giờ tuổi 
(3) Evidence of asphyxia   (3) Có bằng chứng ngạt sau sinh 

- Apgar < 6/10mins  or continued need 
for resuscitation @ 10 mins 

 - Apgar < 6 trong 10 phút  hoặc trẻ cần 
được tiếp tục hồi sức trong 10 phút. 

- Any acute perinatal event that may 
result in HIE (eg abruption, cord 
prolapse)  

 - Trẻ có bất kz yếu tố nguy cơ có thể 
dẫn đến HIE (như nhau bong non, sa 
dây rốn)  

- Cord pH < 7.0 or BE ≤ -12 or arterial 
pH < 7.0 or BE≤ 12 within 60 mins of 
birth 

 - pH máu dây rốn < 7.0 hoặc BE ≤ -12; 
pH máu động mạch < 7.0 hoặc BE ≤ 12 
60 phút sau sinh 

(4) The presence of moderate/severe HIE 
– eg seizures or  presence of signs in 3 of 
the 6 categories 

 (4) Có bằng chứng HIE trung bình hoặc 
nặng – như co giật hoặc   có 3 trong 6 
triệu chứng sau 

 

 

 
Exclusion criteria  Chống chỉ định 

- Oxygen requirement > 80%  - Nhu cầu cung cấp oxy > 80% 
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- Major congenital abnormality  - Dị tật bẩm sinh nghiêm trọng 

- Uncontrolled severe clinical 
coagulopathy (↓ platelets &/or 
abnormal   clotting studies not 
responding to appropriate therapy) 

 - Rối loạn đông máu nặng (↓ tiểu cầu, 
và/hoặc có bất thường đông máu 
không đáp ứng với điều trị) 

- Baby unlikely to survive  - Trẻ không thể sống được 
Treatment – Initial stabilisation  Điều trị – Các ổn định đầu tiên 

- Secure airway and provide respiratory 
support 

 - Giữ đường thở thông thoáng và hỗ 
trợ hô hấp 

- Assess for active cooling & Assess 
commence passive cooling 

 - Xem xét giữa hạ thân nhiệt chủ động 
và hạ thân nhiệt thụ động 

- IV therapy (10% dextrose)  - Thiết lập đường truyền tĩnh mạch 
(dextrose 10% ) 

- Monitoring (ECG,RR, Sats, temp & BP)  - Theo dõi (ECG, NT, bão hòa oxy, To & 
HA) 

- Prepare to actively cool infant  - Chuẩn bị hạ thân nhiệt  
   

Passive cooling  Hạ thân nhiệt thụ động 
If  baby meets criteria for cooling and is 
for transfer to a larger hospital, passive 
cooling can be commenced 

 Khi trẻ có chỉ định hạ thân nhiệt và cần 
được chuyển viện, hạ thân nhiệt thụ động 
được khuyến cáo  

- Nurse baby on open care and not in 
incubator 

 - Các vấn đề liên quan chăm sóc trẻ 
không thực hiện trong lồng ấp 

- Nurse baby naked : no hats or any 
form of wrap 

 - Trẻ được để trần: không đội mũ hoặc 
quấn chăn 

- Leave nappy unfastened  - Cỡi bỏ tã 

- Apply cardio-respiratory monitoring  - Theo dõi sát tình trạng tim mạch và hô 
hấp của trẻ 

- If in headbox oxygen do not warm & 
humidify air/oxygen 

 - Nếu trẻ thở oxy qua mũ nhựa, không 
làm ấm và ẩm oxy 

- If ventilated use normal humidifier  - Trong trường hợp trẻ thở máy, cần 
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settings làm ẩm oxy 

- Record time passive cooling 
commenced and check temp every 15 
mins 

 - Ghi lại thời gian làm lạnh thụ động 
được bắt đầu và kiểm tra nhiệt độ mỗi 
15 phút một lần. 

- If temp drops < 33.5°C, gradually 
adjust heating to maintain axillary & 
rectal temp at 33°C - 34°C 

 - Nếu nhiệt độ xuống < 33.5°C, điều 
chỉnh từ từ để nhiệt độ cơ thể 
(nách/trực tràng) ở 33°C - 34°C 

Active cooling - Equipment  Hạ thân nhiệt chủ động – dụng cụ 
If baby meets criteria for cooling, clinical 
management is primarily supportive, with 
the addition of therapeutic hypothermia. 

 Nếu trẻ có chỉ định làm lạnh toàn thân, 
chủ yếu là điều trị hỗ trợ, và thực hiện 
phương pháp hạ thân nhiệt. 

- 4 cold packs (cooled and stored in 
fridge) 

 - 4 túi chườm lạnh (được làm đông và 
dự trữ trong tủ lạnh) 

- Cotton pillow slips  - Gối coton 

- Digital thermometer  - Nhiệt kế điện tử 

- Skin probe  - Đầu dò nhiệt độ cảm ứng  

- Temperature modules   - Bảng theo dõi nhiệt độ 

- Rectal probes  - Đầu dò trực tràng 
Therapeutic hypothermia  Điều trị hạ thân nhiệt 

- Start cooling within 6 hours of birth 
before secondary reperfusion 
phase/injury begins 

 - Bắt đầu thực hiện trong vòng 6 giờ sau 
sinh trước khi bước qua giai đoạn 
2/giai đoạn bắt đầu có tổn thương não 

- Cooling is continued for 72 hours  - Tiếp tục hạ thân nhiệt trong vòng 72 
giờ sau sinh 

- Achieve core temperature between 
33° – 34° by 2 hours from start of cool 

 - Đạt mức nhiệt độ 33° – 34° trong 2 giờ 
sau khi bắt đầu trị liệu 

- Use cooling/ rewarming equipment & 
Brainz monitoring  if available 

 - Sử dụng các thiết bị làm lạnh/làm ấm 
lại và thiết bị theo dõi điện não đồ nếu 
có. 

Nursing considerations  Chăm sóc theo dõi 

- Document time cooling commenced  - Ghi thời gian bắt đầu hạ thân nhiệt 

- Axillary temp monitoring – 15 min 
until  desired core temp (33° - 34°) 
reached then 4th hourly.  

 - Theo dõi nhiệt độ ở nách mỗi 15 phút 
cho đến khi đạt nhiệt độ mong muốn 
(33° - 34°) duy trì trong 4 giờ.  

- Rectal probe – insert to 5cms & tape 
to inner thigh 

 - Đặt đầu dò trực tràng – đặt sâu 
khoảng 5 cm, cố định ở mặt trong đùi  

- observe probe position  - Theo dõi vị trí đầu dò 

- continuous rectal monitoring, record 
15min until desired core temp 
reached 

 - Tiếp tục theo dõi đầu dò trực tràng, 
ghi lại mỗi 15 phút cho tới khi đạt 
nhiệt độ mong muốn 

- set alarms on monitoring systems  - Cài đặt chuông báo trong hệ thống 
theo dõi 

- Ensure skin probe is positioned  - Đảm bảo đầu dò nhiệt độ đúng vị trí 
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correctly 

- Do not apply cool packs directly to 
skin (cover with cotton pillow slip) 

 - Không được đặt túi chườm lạnh trực 
tiếp trên da (được bảo vệ bằng các gối 
coton) 

- Observe skin & document all 
puncture/pressure sites for bleeding 
or bruising 

 - Quan sát da & ghi nhận trong hồ sơ 
các chỗ bầm, chảy máu nơi tiêm/hay 
các vùng bị tì cấn 

- Apply packs to the back of the neck 
and across the torso 

 - Đặt các túi lạnh vào phía sau cổ và 
thân người trẻ 

- Cool packs should not be frozen 
(subcutaneous fat necrosis can occur 
from tissue exposure to excessive 
cold)  

 - Các túi làm lạnh không nên để quá 
lạnh (có thể gây hoại tử mô mỡ dưới 
da khi tiếp xúc lạnh quá mức)  

- Withhold enteral feeds.  ↑ risk of gut 
compromise and/or necrotising 
enterocolitis 

 - Ngưng nuôi ăn qua đường tiêu hóa vì 
có thể làm tăng nguy cơ tổn thương và 
viêm ruột hoại tử 

- Ventilated infants must receive warm 
& humidified gases therefore do not 
turn heating off on respiratory 
support devices 

 - Đối với trẻ thở máy, cần phải làm ấm 
và ẩm oxy do đó không tắt các thiết bị 
hỗ trợ hô hấp cần đã được cài đặt 

Ongoing nursing considerations  Chăm sóc liên tục 

- Hypoxic insult leads to  ↓ cardiac 
output  &  ↓ tissue perfusion = 
ischemia of major organs (Brain, 
lungs, heart, kidneys, liver, 
gastrointestional tract and metabolic 
disturbances) 

 - Tình trạng thiếu oxy não dẫn đến giảm 
lưu lượng tim, giảm tưới máu mô cơ 
quan dẫn đến thiếu máu cục bộ các cơ 
quan chính (não, phổi, tim, thận, gan, 
tiêu hóa) và rối loạn chuyển hóa 

- Report   - Ghi lại 

 seizure activity (clinical or 
electrical) 

  co giật (trên lâm sàng hoặc qua 
điện não đồ) 

 bleeding/oozing   chảy máu  

 ↑ oxygen needs   ↑ nhu cầu oxy 

 sinus bradycardia/hypotension   nhịp chậm xoang / hạ huyết áp 

 urine output (haematuria, 
oliguria, polyuria) 

  lượng nước tiểu (tiểu máu, thiểu 
niệu, đa niệu) 

 gut ischemia 
(distention/discolouration) 

  ruột hoại tử (chướng bụng/đổi 
màu) 

Indications to consider ceasing cooling 
prior to 72 hours 

 Các dấu hiệu để xem xét ngừng làm lạnh 
trước 72 giờ 

- Life threatening coagulopathy  - Rối loạn đông máu đe dọa tính mạng 

- Uncontrolled pulmonary 
hypertension 

 - Cao áp phổi không kiểm soát được  

- Cardiac arrhythmias (excluding sinus  - Loạn nhịp (loại trừ nhịp xoang chậm) 
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bradycardia) 

- Deterioration in infant condition  
which leads to redirected care 

 - Tình trạng suy yếu của trẻ có thể dẫn 
đến chuyển hướng chăm sóc 

After 72 hours - rewarm  Xử trí làm ấm sau 72 giờ làm lạnh toàn 
thân 

- After 72 hours of cooling, rewarm 
baby at a rate not exceeding 0.5° 
every 2 hours 

 - Sau 72 giờ làm lạnh toàn thân, làm ấm 
trẻ lại và tăng nhiệt độ ở mức không 
quá 0.5° mỗi 2 giờ 

- Record  temp every 30 minutes until 
target rectal temperature is 37°C 

 - Theo dõi nhiệt độ hậu môn mỗi 30 
phút cho tới khi đạt nhiệt độ ở 37°C  

- Babies will take 12  - 16 hours to 
rewarm 

 - Làm ấm trẻ trong vòng 12 – 16 giờ 

- Rectal probe measurements may 
cease after the baby has maintained 
37°C for at least 6 hours  

 - Có thể tháo đầu dò trực tràng khi 
nhiệt độ duy trì ở 37°C trong ít nhất 6 
giờ 

- Prevent rebound hyperthermia 
(detrimental in mod/severe HIE) 

 - Cảnh giác tăng thân nhiệt trở lại (nguy 
hiểm trong HIE trung bình và nặng) 

- A EEG is continued for 96 hours as the 
rewarming period is a high risk 
interval for recurrence of seizures 

 - Tiếp tục theo dõi EEG trong 96 giờ sau 
làm ấm vì đây là khoảng thời gian 
nguy cơ cao tái phát các cơn co giật ở 
trẻ 

Parental considerations  Lưu { đối với cha mẹ trẻ 

- Parents can suffer from acute distress 
due to the seriousness of their baby’s 
condition and the difficulty in 
providing accurate prognosis in the 
first few days after birth   

 - Cha mẹ trẻ có thể sẽ căng thẳng về 
tình trạng của con mình và sẽ gặp khó 
khăn trong việc đưa ra tiên lượng 
chính xác trong những ngày đầu sau 
sinh 

- Regular discussions with the medical 
and nursing team will be necessary to 
support these families 

 - Nhân viên y tế cần thảo luận thường 
xuyên với gia đình để có thể có những 
hỗ trợ cần thiết cho gia đình họ 

- Advise parents that baby will  feel 
cold to touch and may have some 
discomfort which can be managed 
with medication 

 - Giải thích cho phụ huynh rằng họ sẽ 
cảm thấy lạnh khi chạm tay vào người 
trẻ và trẻ có thể sẽ phải sử dụng nhiều 
loại thuốc để điều trị 

Awareness  Chú ý 
Awareness of HIE is essential as many 
babies are born outside tertiary settings. 
Identification and assessment of babies 
at risk will allow timely commencement 
of treatment within the 6 hour window. 

 Phát hiện HIE là cần thiết trong nhiều tình 
huống sau sinh để thiết lập những chăm 
sóc chuyên sâu. Việc nhận định và đánh 
giá đúng tình trạng nguy cơ của trẻ sẽ cho 
phép ta bắt đầu điều trị sớm trong vòng 6 
giờ như khuyến cáo. 
 

   
   



68 
 

 

 

 

RETINOPATHY OF PREMATURITY (ROP)  BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG 
ROP 

Lauren Carter  Lauren Carter 
Background  Đại cương 
“ROP has become the leading cause of 
blindness in children in countries with 
underdeveloped economics, such as 
Vietnam” 
Carden, Luu, Nguyen, Huynh and Good 
(2008). 

 “ROP là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa 
ở trẻ em, đặc biệt tại các quốc gia với nền 
kinh tế chưa phát triển như Việt Nam” 
Carden, Luu, Nguyen, Huynh and Good 
(2008). 

ROP in Vietnam  ROP tại Vietnam 

- In Vietnam, ROP occurs in larger & 
more mature premature infants. 

 - Tại Vietnam, ROP thường xảy ra ở trẻ 
sinh non và cả ở trẻ sinh đủ tháng 

- Potential Reasons  - Nguyên nhân tiềm ẩn 

 Changes in neonatal care   Thay đổi chăm sóc tại đơn vị nhi 
sơ sinh 

 Increased survival   Thời gian điều trị kéo dài 

 Increased morbidity   Trẻ bệnh nặng 

 Timing of treatment   Sử dụng oxy không cần thiết hoặc 
không kiểm soát liều lượng 

 Unnecessary and uncontrolled 
use of oxygen 

  Không giám sát tốt độ bão hòa 
oxy 

Distribution of ROP  Dịch tễ học của ROP 

 

  

Eye – Normal Physiology  Sinh l{ bình thường của mắt 

- 14 weeks gestation→ normal retinal 
vascularisation  

 - Thai 14 tuần tuổi  → cấu trúc mạch 
máu võng mạc bình thường 

- 27 weeks gestation→ vessel growth 
in eye is 70% 

 - Thai 27 tuần tuổi  → mạch máu ở mắt 
phát triển đạt 70%  

- 36-40 weeks gestation→ rapid 
development of retina 

 - Thai 36 – 40 tuần tuổi → võng mạc 
phát triển nhanh 

- 40 weeks to 1 month→ complete 
vascularisation 

 - Thai 40 tuần – trẻ 1 tháng tuổi → 
Mạch máu võng mạc dần hoàn chỉnh 

- In-utero hypoxia stimulates the  - Trong môi trường tử cung, tình trạng 
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release of growth factors and 
produces normal vessel growth 

thiếu ô xy kích thích sự phóng thích 
các yếu tố tăng trưởng và kích thích sự 
phát triển bình thường của hệ thống 
mạch máu 

- Any baby born prematurely has 
interrupted eye development 

 - Ở trẻ sinh non, quá trình này bị gián 
đoạn. 

Major Factors in Eye Development  Những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự 
phát triển võng mạc 

Insulin-like growth factor (IGF-1)  Insulin-là yếu tố tăng trưởng (IGF-1) 

- Necessary for normal vessel growth  - Cần thiết cho sự phát triển hệ thống 
mạch máu. 

- Comes from the placenta and 
amniotic fluid 

 - Nguồn gốc từ nước ối và nhau thai 

- Not affected by oxygen  - Không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy 
trong máu 

- Levels decrease at birth, stopping 
vascularisation 

 - Nồng độ giảm lúc sinh, sự phân bố 
mạch máu bị ngừng trệ. 

- At birth, the amount of vessel growth 
in the eyes, depends on gestational 
age 

 - Khi sinh, số lượng mạch máu đã phát 
triển ở mắt nhiều hay ít tùy thuộc vào 
tuổi thai. 

- Preterm babies have fragile eye 
vessels – very prone to injury 

 - Ở trẻ sinh non hệ thống mạch máu 
kém bền – rất dễ tổn thương 

Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) 

 Những yếu tố chính giúp phát triển võng 
mạc (VEGF) 

- Normally stimulated by hypoxia in 
utero 

 - Bình thường, được kích thích tiết ra 
bởi sự thiếu oxy trong thời kz bào thai 

- Endogneously produced to stimulate 
vessel growth 

 - Yếu tố này kích thích sự tăng trưởng 
của hệ thống mạch máu 

- Affected by oxygen  - Bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy. 
The 2 Phases of ROP  Hai giai đoạn của ROP 
Phase 1  Giai đoạn 1 

- Prematurity  - Trẻ sinh non 

- Termination of normal vessel growth 
at birth 

 - Kết thúc giai đoạn phát triển bình 
thường lúc sinh 

- Some existing vessels regress  - Một số mạch máu thoái hóa 

- Low IGF-1  - Nồng độ IGF-1 thấp 

- Oxygen inhibits VEGF → death of 
vascular endothelial cells 

 - Oxygen ức chế VEGF → chết các tế 
bào nội mô mạch máu. 

- Lack of vessels in eye → anaerobic 
metabolism, increasing the already 
existing hypoxia 

 - Hệ thống mao mạch võng mạc kém → 
chuyển hóa trong môi trường yếm khí, 
gia tăng tình trạng thiếu oxy đã có từ 
trước 
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Phase 2  Giai đoạn 2 

- Called retinal neovascularisation  - Giai đoạn tăng sinh tân mạch của 
mạch máu võng mạc 

- Infant matures and IGF-1 levels return 
to normal 

 - Trẻ sơ sinh đủ tháng và nồng độ IGF-1 
trở lại bình thường 

- IGF-1 acts permissively on VEGF – 
stimulating vessel growth 

 - IGF-1 hoạt động tác động lên VEGF – 
kích thích tăng sinh mạch máu 

- Vessel growth is abnormal due to 
VEGF stimulation 

 - Mạch máu tăng sinh bất thường gây 
kích thích VEGF 

Summary  Tóm lại 
ROP is caused by  ROP là hậu quả của 

- too little oxygen  - Nồng độ thở oxy quá thấp 
OR  HOẶC 

- too much oxygen  - Điều trị oxy kéo dài tại những thời 
điểm đặc biệt trong quá trình hình 
thành hệ thống mạch máu võng mạc. 

- Suppression or stimulation of growth 
factors such as IGF-1 and VEGF at 
inappropriate times 

 - Ức chế hoặc Kích thích các yếu tố ảnh 
hưởng như IGF-1 và VEGF vào những 
thời điểm không thích hợp 

Risk Factors for ROP  Các yếu tố nguy cơ ROP 

- Premature birth and low birth weight  - Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân 

- Giving supplemental oxygen OR lack 
of oxygen 

 - Liều oxy quá cao HOẶC tình trạng 
thiếu oxy 

- Severity of illness  - Trẻ bệnh nặng 

- High oxygen levels  - Thiếu máu và/hoặc truyền máu 

- Anaemia and/or blood transfusion  - Xuất huyết nội mạch 

- Intraventricular haemorrhage  - Hội chứng suy hô hấp 

- Respiratory distress syndrome  - Suy thai trường diễn 

- Chronic hypoxia in utero 
Multiple episodes of apnoea / 
bradycardia 

 - Ngưng thở tái phát/ chậm nhịp tim 

- Mechanical ventilation  - Trẻ thở máy 

- Seizures  - Động kinh 
Classification of ROP  Phân loại ROP 
International classification of retinopathy 
of prematurity system 
(ICROP) 

 Hệ thống phân loại quốc tế ROP (ICROP) 

- 4 things are identified  - 4 yếu tố nhận biết ROP 
• Severity  • Trẻ bệnh nặng 
• Location  • Vị trí tổn thương 
• Extent  • Mức độ tổn thương 
• Presence or absence of plus 

disease 
 • Có hay không có tổn thương và 

bệnh kèm theo 
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5 Stages of ROP  5 giai đoạn của ROP 

- Stage I: There is mildly abnormal 
blood vessel growth 

- Stage II: Blood vessel growth is 
moderately abnormal 

- Stage III: Blood vessel growth is 
severely abnormal 

- Stage IV: Blood vessel growth is 
severely abnormal and there is 
partially detached retina 

- Stage V: There is a total retinal 
detachment 

 

 

Stage 1  Giai đoạn 1 
  

 
  

 
Stage 2  Giai đoạn 2 
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Stage 3  Giai đoạn 3 
  

 
   

Stage 4  Giai đoạn 4 
  

 
 

   

Stage 5 – Total Retinal Detachment  Giai đoạn 5 – Bong võng mạc toàn bộ 
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Location of ROP  Vị trí ROP 

- Zone 1: extends around the optic 
nerve 

 - Vùng 1: Vòng quanh dây thần kinh thị 
giác 

- Zone 2: from the edge of zone 1 to 
the centre of the retina and the ora 
serrata on the nasal side 

 - Vùng 2: Lan ra từ mép vùng 1 đến 
trung tâm võng mạc và lan ra vùng 
ora serrata bên hướng mũi 

- Zone 3: from the edge of zone 2 to 
the ora serrata in a crescent shape 

 - Vùng 3: Lan từ mép vùng 2 đến vùng 
ora serrata theo hình lưỡi liềm 

Zones of the Eye  Các vùng của mắt 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Diagnosis  Chẩn đoán 

- At least 2 examinations  - Việc tầm soát được khuyến cáo thực 
hiện ít nhất hai lần 

- Babies  - Sơ sinh 
≤ 1500g at birth  ≤ 1500g cân năng lúc sinh 
≤ 32 weeks gestation  Khi trẻ sinh ra trước tuần 32  

When  Vào thời điểm 
4-6 weeks chronological age 
31-33 weeks postconceptional 
age 

 Tuần 4-6 sau sinh 
Hoặc tương đượng trẻ có tuổi thai 
ở tuần 31-33 thai kz 

- Phan et al (2003) suggests that 
screening may be necessary in older 
and larger babies in Vietnam 

 - Theo Phan và cộng sự (2003), việc tầm 
soát nên được khuyến cáo thực hiện 
cả ở trẻ đủ tháng và trẻ nhỏ tại VN 

Examination  Khám mắt 
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Treatment  Điều trị 

- Surgery  - Phẫu thuật 

 Cryosurgery   Phương pháp lạnh đông 

 Laser photo-coagulation   Phương pháp quang đông bằng 
laser 

- Helps to prevent retinal detachment  - Giúp tránh tình trạng bong võng mạc 

- Has its own side effect – loss of 
peripheral vision 

 - Mỗi phương pháp đều có tác dụng 
phụ, có thể giảm thị lực chu biên. 

- Will not preserve all vision – 
peripheral retina is destroyed to 
preserve crucial area of CENTRAL VISION 

 - Không phục hồi được toàn bộ thị lực; 
hy sinh sự hủy hoại của vùng chu biên 
để cứu THỊ LỰC TRUNG TÂM 

How do you prevent ROP?  Phòng ngừa ROP? 

- Prevent hypoxia  - Đề phòng nguy cơ thiếu máu 

- Prevent swings between hypoxia and 
hyperoxia 

 - Ngăn chặn sự thay đổi giữa thiếu và 
thừa oxy 

- Monitor all babies on oxygen therapy  - Theo dõi sát trẻ cần oxy trị liệu 

- Changes in oxygen concentration 
should be gradual 

 - Sự thay đổi nồng độ oxy phải được 
thực hiện từ từ. 

- Alarm limits should be set at 88-96%  - Giới hạn cảnh báo nên được thiết lập 
ở mức 88-96% 

- Optimal targeted oxygen range is still 
not well known 

 - Nồng độ tối ưu của oxy vẫn chưa được 
xác định. 

- Oxygen targets between 90-94% are 
recommended 

 - Nồng độ oxy được khuyến cáo là 90-
94% 

Targeted Oxygen Saturations  Mức oxy cần đạt được 
   

Outcomes for babies with ROP  Trẻ với các biến chứng ROP 
Many eye conditions  Bệnh lý mắt  

- Myopia - 80% (shortsightedness)  - Cận thị - 80% (short sightedness) 

- Anisometropia (two eyes have 
unequal refractory power) 

 - Tật khúc xạ (Khúc xạ hai mắt không 
bằng nhau) 

- Astigmatism (rays have different foci)  - Loạn thị (có trục khác nhau) 

- Nystagmus (constant, nonvoluntary 
cyclical movement of the eye) 

 - Rung giật nhãn cầu (di chuyển nhãn 
cầu liên tục và không chủ định) 

- Amblyopia (“Lazy eye”)  - Nhược thị (“Lazy eye”) 

- Strabismus - 30% (eyes not aligned)  - Lác mắt - 30% (2 mắt không ngang 
hàng) 
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- Glaucoma (10%)  - Tăng nhãn áp (10%) 

- Retinal folds  - Retinal folds/sẹo võng mạc/nếp nhăn 
võng mạc 

- Retinal detachment (3%)  - Bong võng mạc (3%) 

- Decreased visual acuity  - Giảm thị lực trầm trọng 

- Macular ectopia (displacement of 
ocular muscles) 

 - Lồi vùng hoàng điểm (do thay đổi vị trí 
của các cơ nhãn cầu) 

- Cataract  - Đục thủy tinh thể 

- Microcornea  - Giác mạc nhỏ 

- Macular degeneration can also lead 
to poor visual outcomes 

 - Thoái hóa hoàng điểm cũng gây giảm 
thị lực 
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IMPROVING OUTCOMES FOR THE 
EXTREMELY LOW BIRTHWEIGHT INFANT 

 CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA 
TRẺ SINH CỰC NON 

Helene Anderson  Helene Anderson 

- In recent years , highly regionalised 
models for delivery of perinatal 
services have been developed 

 - Việc phân cấp kỹ thuật các dịch vụ 
chăm sóc y tế phát triển trong những 
năm gần đây mang đến các tiến bộ 
trong chăm sóc chu sinh  

- The goals of this are to prevent costly 
duplication of services 

 - Giảm chi phí do trùng lắp của các dịch 
vụ chăm sóc 

- Improve outcomes for neonates   - Giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của 
trẻ  

- Regionalisation of perinatal care is 
based on- 

 - Phân cấp kỹ thuật chăm sóc trẻ dựa 
vào 

• Prospective risk assessment  • Sự đánh giá các yếu tố nguy cơ  

• Prompt recognition of 
unanticipated problems 

 • Các vấn đề xảy ra không dự 
báo trước 

• Appropriate levels of obstetric 
and neonatal care 

 • Tình trạng sản khoa và sơ sinh 
phù hợp 

• Ready availability of transport 
teams and equipment 

 • Sự sẵn sàng của nhân viên y tế 
và trang thiết bị 

• Perinatal outreach education 
for staff. 

 • Việc đào tạo và huấn luyện cho 
nhân viên. 

- Women with high risk pregnancies 
should receive obstetric care at a 
tertiary centre to ensure a primary 
care team of skilled health 
professionals (neonatologist, medical 
officer, nurse practitioners, and 
assistants with specific and 
sophisticated biomedical and social 
skills) are available for immediate 
assessment and management of the 
infant (World Health Report,2008).  

 - Bà mẹ với thai kz nguy cơ cao cần 
được chăm sóc sức khỏe tại một bệnh 
viện tuyến trên với đội ngũ nhân viên 
kinh nghiệm và chuyên nghiệp (Bác sĩ 
nhi, Nhân viên y tế, điều dưỡng, cùng 
với sự hỗ trợ của các nhân viên xã hội 
có kỹ năng), tất cả luôn sẵn sàng để 
chăm sóc trẻ (World Health Report, 
2008).  

- Otherwise critically ill or preterm 
newborn infants who are delivered 
outside the tertiary centre are 
retrieved by the Newborn Emergency 
Transport Service (NETS) and brought 
to a designated neonatal intensive 
care or high dependency bed.  

 - Mặt khác các trường hợp bệnh nặng 
hoặc trẻ sinh non ngoại viện cần được 
chuyển đến để được chăm sóc tại đơn 
vị chăm sóc đặc biệt bởi dịch vụ vận 
chuyển trẻ sơ sinh (Newborn 
Emergency Transport Service, NETS).  
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The care of babies less than 29 weeks in 
the first week of life is extremely 
important and what happens in the first 
few hours and days can lead to both 
short and long term consequences and 
even death (Doyle 2012).  The Neonatal 
Intensive Care Unit in John Hunter 
Children's Hospital admits approximately 
40 to 50 extremely low birthweight 
(ELBW) preterm infants to the unit each 
year of which 25-35 are  < 27 weeks. 

 Chăm sóc trẻ dưới 29 tuần tuổi trong tuần 
lễ đầu đời là vô cùng quan trọng; những 
vấn đề xảy ra cho trẻ trong những giờ đầu 
trong tuần đầu tiên có thể dẫn đến tai 
biến hoặc biến chứng, thậm chí tử vong 
(Doyle 2012).  Tại đơn vị NICU của bệnh 
viện Nhi Đồng John Hunter, mỗi năm có 
khoảng 40 - 50 trường hợp trẻ sinh cực 
non (ELBW) với từ 25-35 trẻ <27 tuần 
tuổi. 

This graph  shows that survival of babies 
born before 28 weeks is improved if you 
are transferred to a hospital with a NICU 
before birth, emphasising why transfer is 
important 

 Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ sống của 
trẻ sinh non trước 28 tuần được cải thiện 
nếu bạn được chuyển đến bệnh viện có 
đơn vị NICU trước sinh, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc vận chuyển bệnh 

 

  

Priorities for the ELBW infant  Vấn đề ưu tiên của trẻ sinh cực non 

- Decrease intraventricular 
haemorrhage 

 - Giảm biến chứng xuất huyết não 

- Optimal treatment of acute 
respiratory insufficiency 

 - Điều trị hiệu quả biến chứng suy hô 
hấp cấp  

- Minimise circulatory dysfunction  - Giảm thiểu nguy cơ rối loạn chức năng 
tuần hoàn 

- Avoid early and late onset infection 
including NEC 

 - Tránh nhiễm trùng sơ sinh sớm hoặc 
muộn bao gồm viêm ruột hoại tử 

- Reduce chronic respiratory 
insufficiency rate 

 - Giảm suy hô hấp mãn tính 

- Appropriate solving of metabolic 
disturbance 

 - Kiểm soát tình trạng rối loạn chuyển 
hóa 

- Help with nutrition and growth  - Điều chỉnh dinh dưỡng giúp tăng cân 
To optimise the survival, free of disability 
in extreme preterm infants by providing 
optimal interventions in the first few 
hours/days of life. 
To make every effort to accomplish the 

 Tăng tỷ lệ sống của trẻ ở mức cao nhất, 
giảm tỷ lệ khuyết tật đối với trẻ sinh cực 
non bằng cách can thiệp sớm những giờ 
đầu trong tuần đầu tiên. 
Nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu sau 2 
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following goals by 2 hours of age: giờ tuổi: 

- Admission to NICU   - Nhập NICU  

- Welcome introduction to family  - Tiếp xúc với người nhà 

- Weight and head circumference  - Cân và đo vòng đầu trẻ 

- Attach and commence monitoring  - Gắn các điện cực và theo dõi trẻ qua 
monitor 

- Stabilise the infant on 
CPAP/mechanical ventilation 
(including curosurf  if required) 

 - Ổn định trẻ bằng chế độ thở CPAP/ 
thở máy (bao gồm surfactant nếu cần) 

- Insert OG tube  - Đặt thông dạ dày 

- Insert vascular access including 
UVC/UAC 

 - Đặt các ống thông tĩnh mạch bao gồm 
UVC/UAC 

- Commence IV fluids/TPN  - Nuôi ăn qua tĩnh mạch/thông dạ dày 

- Confirm all line and tube positions on 
X-ray. 

 - Xác định hệ thống các đường truyền 
và ống thông qua X quang. 

- Perform the first blood gas  - Làm khí máu động mạch 

- Administer medications including 
vitamin K, Hepatitis B vaccine, first 
dose of antibiotics (where applicable) 
and caffeine. 

 - Thực hiện thuốc bao gồm vitamin K, 
Hepatitis B vaccine, kháng sinh liều 
đầu tiên và caffeine. 

- Top to toe examination  - Khám trẻ toàn diện 

- Complete all appropriate 
documentation 

 - Hoàn tất hồ sơ 

This all begins with the Golden Hour-  Tất cả bắt đầu bằng những giờ vàng của 
trẻ 

 

  

Thermoregulation  Duy trì thân nhiệt 
Thermoregulation is the ability to balance 
heat production and heat loss to 
maintain the body temperature within a 
normal range (Cinar & Filiz, 2006) 
This will: 

 Duy trì thân nhiệt là khả năng cân bằng 
giữa sinh nhiệt và mất nhiệt để nhiệt độ 
cơ thể trong giới hạn bình thường (Cinar 
& Filiz, 2006) 
Điều này giúp: 

- Maximise metabolic efficiency  - Tăng hiệu quả trao đổi chất 

- Reduce oxygen use  - Giảm tiêu thụ oxy 
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- Reduce calorie expenditure  - Giảm tiêu thụ năng lượng 
Why is the neonate prone to heat loss?  Vì sao trẻ sơ sinh dễ bị mất nhiệt? 

- Large surface area to body weight 
ratio 

 - Tỷ lệ diện tích da so với trọng lượng 
cơ thể lớn  

- Limited ability to flex limbs and trunk 
exposes surface area 

 - Hạn chế khả năng co cơ toàn thân làm 
bộc lộ diện tích da 

- limited ability to shiver  - Hạn chế khả năng rung cơ (rùng mình)  

- deficiency of subcutaneous fat  - Lớp mỡ dưới da mỏng 

- relative deficiency of brown fat and 
glycogen stores 

 - Thiếu hụt lớp mỡ nâu và dự trữ 
glycogen kém 

- infant with moist skin following 
delivery-liquor, meconium or blood 

 - Trẻ mới sinh da ẩm ướt do dính máu, 
dịch ối hoặc phân su 

Mechanisms of Heat Loss  Cơ chế gây mất nhiệt 

- Convention  - Đối lưu nhiệt 

- Conduction  - Dẫn truyền nhiệt 

- Radiation  - Bức xạ nhiệt 

- Evaporation  - Sự bay hơi 
    

Prevention of IVH  Đề phòng xuất huyết não 

- Blood within the Ventricular system & 
may be due to- 

 - Xuất huyết não thất có thể do 

• Germinal matrix haemorrhage  • Xuất huyết tế bào mầm 
• Chorid plexus haemorrhage.  • Xuất huyết đám rối màng mạch. 
• Occurs in premature infants and 

its incidence is approximately 33% 
in infants of birthweights 1500g or 
below 

 • Xảy ra ở trẻ non tháng, tỷ lệ 
khoảng 33% đối với trẻ sinh non 
dưới 1500g  

• Graded I to IV  • Graded I to IV 

- I- subependymal haemorrhage  - Độ I - Xuất huyết đám rối màng mạch 
quanh não thất 

- II - subependymal haemorrhage 
extending into ventricle  

 - Độ II - Xuất huyết trong não thất. 

- III - subependymal haemorrhage with 
blood distending ventricle 

 - Độ III - Xuất huyết trong não thất và 
gây giãn não thất 

- IV - parenchymal haemorrhage/ 
haemorrhagic infarction +/- 
intraventricular and subependymal 

 - Độ IV - Độ 3 và xuất huyết trong não 
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blood 
Signs and Symptoms  Các dấu hiệu và triệu chứng 

- Usually none  - Thường không có triệu chứng 

- Severe IVH  - Biểu hiện xuất huyết não nặng 
• Anaemia/ falling Hb  • Thiếu máu/Hb tụt thấp 
• Haemodynamic instability  • Rối loạn huyết động 
• Full fontanelle/ widened sutures  • Thóp phồng/các đường khớp rộng 
• Increased head circumference  • Tăng vòng đầu 

Prevention  Đề phòng 

- Preventing prematurity  - Ngăn ngừa sinh non 

- In utero transfer to tertiary centre  - Chuyển đến sinh ở tuyến trên 

- Antenatal steroids  - Hỗ trợ phổi trong thai kz 

- Effective resuscitation- avoiding 
instability in BP, O2 and CO2  

 - Hồi sức sơ sinh hiệu quả - Tránh 
những rối loạn HA, O2 và CO2  

- Avoiding sodium bicarbonate  - Không sử dụng Sodium Bicarbonate 

- Correcting coagulopathy  - Điều chỉnh rối loạn đông máu 

- Inconsistent evidence for  - Không đủ chứng cứ trong 
• Caesarean  • Mổ sinh 
• Delayed cord clamping  • Trì hoãn kẹp cắt rốn 
• PDA treatment  • Xử trí còn ống động mạch 
• Avoiding transfusion  • Không truyền máu 

Prevention of NEC  Phòng ngừa viêm ruột hoại tử 

- Advances in neonatal intensive care 
have resulted in improving survival of 
preterm, extremely low birth weight 
(ELBW) neonates at the limits of 
viability 

 - Những tiến bộ trong chăm sóc tích cực 
trẻ sinh non giúp tăng tỷ lệ sống ở trẻ, 
kể cả trẻ sinh cực non (ELBW) các 
chức năng chưa hoàn chỉnh. 

- Necrotising enterocolitis (NEC) is the 
most common gastrointestinal 
emergency in neonates especially in 
those born extremely preterm 

 - Viêm ruột hoại tử (NEC) là một tình 
trạng cấp cứu khá phổ biến ở trẻ sơ 
sinh đặc biệt đối với trẻ sinh cực non.  

- Despite the significant advances in 
neonatal care the incidence of NEC 
remains unchanged and resultant 
mortality continues to be high 

 - Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chăm 
sóc trẻ sinh non, vẫn không thay đổi tỷ 
lệ viêm ruột hoại tử và tỷ lệ tử vong 
vẫn cao. 

JHH NICU Incidence (Definite NEC) 
2.4% for infants ,32 weeks gestation 

 Tỷ lệ trẻ xác định có VRHT  tại đ/v NICU - 
BV Nhi đồng John Hunter 
2.4% trẻ sinh non ở tuổi thai 32 tuần 
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Risk factors for NEC  Các yếu tố nguy cơ viêm ruột hoại tử  

- Prematurity  - Trẻ sinh non 
>90% of infants who develop NEC are 
born preterm and the risk is inversely 
related to gestational age 

 >90% trẻ viêm ruột hoại tử (NEC) là trẻ 
sinh non và có liên quan tuổi thai (tuổi 
thai càng thấp, tỷ lệ NEC càng cao) 

Outcomes  Kết quả 
Worldwide  Thế giới 

- Mortality – 20-50% (much higher in 
extremely preterm infants) 

 - Tỷ lệ tử vong khoảng 20-50% (cao hơn 
đối với trẻ sinh cực non) 

ANZNN  ANZNN 

- Mortality ~ 35%  - Tỷ lệ tử vong khoảng 35% 
JHH NICU  JHH NICU 

- Mortality ~ 35% (1999-2008 data)  - Tỷ lệ tử vong khoảng 35% (1999-2008) 

- The prevalence of NEC is increasing  - Gia tăng tính phổ biến của viêm ruột 
hoại tử  

- Its pathogenesis is unclear  - Yếu tố sinh bệnh chưa rõ 

- Medical treatment remains 
supportive 

 - Điều trị nội và điều trị nâng đỡ 

- Mortality remains high  - Tỷ lệ tử vong còn cao 

- Long term outcomes are significantly 
poorer 

 - Điều trị kéo dài và hiệu quả không cao 

- The economic cost is high  - Tốn kém 
Long term morbidity  Tỷ lệ bệnh và biến chứng 
Significant medium & long-term 
morbidities in NEC survivors  

 Biến chứng lâu dài đối với trẻ viêm ruột 
hoại tử 

- Development of intestinal stricture  - Tắt ruột 

- Recurrent bouts of catheter related 
sepsis 

 - Nhiễm trùng huyết thứ phát ở trẻ đặt 
catheter mạch máu kéo dài 

- TPN-induced liver failure  - Bất dung nạp dinh dưỡng do suy giảm 
chức năng gan 

- Growth retardation  - Chậm phát triển 

- Short bowel syndrome  - Hội chứng ruột ngắn 

- Neurodevelopmental delay  - Rối loạn phát triển ở trẻ 

- Economic cost  - Tốn kém 
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“Inadequate early nutrition and 
consequent growth deficits adversely 
impacts long-term outcomes, leading to 
short stature and impaired 
neurodevelopment.” 

 “Không được ăn sớm và sự thiếu hụt dinh 
dưỡng có ảnh hưởng không tốt đến kết 
quả điều trị, ảnh hưởng đến phát triển về 
thể chất và tinh thần của trẻ.” 
 

Optimal Nutrition  Dinh dưỡng tối ưu 

- Necessary to provide high supply of 
amino acids to 

 - Cần cung cấp các acide amin nhằm 

• Avoid catabolism  • Tránh quá trình dị hóa 
• Establish anabolism  • Thiết lập quá trình đồng hóa 
• Achieve in-utero  protein 

accretion rates 
 • Đạt mức protein tương đương 

khoảng thời gian nằm trong tử 
cung 

• Promote linear growth  • Thúc đẩy tăng trưởng 

- This will help to achieve postnatal 
growth and body composition 
equivalent to that of normally 
growing, healthy human fetuses of 
the same gestational age 

 - Điều này giúp trẻ đạt được tốc độ 
tăng trưởng sau khi sinh xấp xỉ với 
thai nhi bình thường có cùng tuổi 
thai. 

Nutritional needs of the preterm infant  Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ sinh non 

- Preterm infants have inadequate 
stores of major nutrients 

 

 - Trẻ sinh non không đủ mức năng 
lượng dự trữ từ các thành phần dinh 
dưỡng chính  

• Protein  • Đạm 
• Energy  • Năng lượng 
• Minerals and vitamins  • Khoáng chất và vitamins 

- Limited adipose tissue so energy 
gained from protein stores 

 - Lớp mô dưới da kém phát triển nên 
nguồn năng lượng chủ yếu từ proteine 

Risks of poor Nutrition  Nguy cơ suy dinh dưỡng 

- Necrotising Enterocolitis (NEC)  - Viêm ruột hoại tử (NEC) 

- Sepsis  - Nhiễm khuẩn huyết 
The above 2 are the most significant 
causes of death in preterm  infants in 1st 
week 

 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong  
ở trẻ sinh non trong tuần đầu tiên 
 

- Faltering growth  - Chậm tăng trưởng 

- Impaired cognitive development  - Chậm phát triển thần kinh 

- Issues in later life including  - Các ảnh hưởng khác đối với trẻ 
• Hypertension  • Tăng huyết áp 
• Heart disease  • Bệnh tim 
• Osteoporosis  • Loãng xương 
• Type 2 diabetes  • Tiểu đường type 2 

Methods of providing nutrition  Các biện pháp nuôi ăn 

- Best way to provide nourishment is 
with breast milk 

 - Dinh dưỡng tốt nhất là sữa mẹ 
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- Benefits for breast milk aside from 
nutrition are 

 - Lợi ích của việc bú mẹ 

• ↓ incidence of NEC & sepsis  • Giảm viêm ruột hoại tử & nhiễm 
khuẩn huyết 

• Improved cognitive outcome  • Cải thiện tình trạng nhận thức của 
trẻ 

• Reduced risk of long term 
problems of poor nutrition 

 • Giảm nguy cơ ảnh hưởng do tình 
trạng suy dinh dưỡng 

- A neonatal nurse has an important 
role by encouraging and supporting a 
mother to provide breast milk and/or 
breastfeed 

 - Điều dưỡng khoa nhi có vai trò quan 
trọng trong việc khuyến khích và hỗ 
trợ bà mẹ cung cấp sữa mẹ hoặc cho 
bé bú mẹ 

- Challenges in providing breast milk  - Những thách thức trong việc cung cấp 
sữa mẹ 

• Preterm delivery may delay 
hormones to promote lactation 

 • Giảm tiết sữa do giảm nồng độ nội 
tiết, là hậu quả của sinh non 

• Complications of delivery, 
separation and pain may inhibit 
skin to skin 

 • Các biến chứng khi sinh, việc cách 
ly với trẻ và sự đau đớn có thể ảnh 
hưởng thực hiện da kề da. 

Total parental nutrition  Dinh dưỡng cho trẻ 
The first week of life is a critical period to 
promote growth- early nutrition from the 
first day of life is essential  

 Tuần lễ đầu sau sinh là một giai đoạn 
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của 
trẻ; cho ăn sớm trong ngày đầu tiên là 
một việc hết sức cần thiết. 

When to start  Bắt đầu cho ăn 

• Preterm infants  30 weeks or  
1250 g should usually be started 
on PN immediately after birth. 

 • Trẻ sinh non  30 tuần hoặc   
1250g nuôi ăn qua TM sớm sau 
sinh 

• Preterm Infants >30 weeks and 
>1250 g: PN considered to start 
soon after birth (first ward round) 
if team anticipates enteral feeding 
of at least 120 ml/kg/day can’t be 
established by Day 5 of life. 

 • Trẻ sinh non >30 tuần và >1250g: 
Cân nhắc nuôi ăn qua TM (thường 
quy) nếu đến ngày 5 vẫn không thể 
cho ăn được 120 ml/kg/ngày. 

• Start infants at high risk of NEC , 
infants with perinatal asphyxia  
and term Infants with 
gastrointestinal anomalies 

 • Trẻ có nguy cơ NEC, trẻ ngạt sau 
sinh và trẻ đủ tháng có bất thường 
ở hệ tiêu hóa 

• Commence lipids 12 -24 hours of 
life if PN is started at birth 

 • Bắt đầu là lipids 12 -24 giờ sau 
sinh nếu trẻ được nuôi ăn TM sau 
sinh 

Developmental Care  Chăm sóc tích cực 
The goal for NICUs is “to provide an 
environment that promotes sleep, 

 Mục tiêu của đơn vị NICUs là “cung cấp 
cho trẻ một môi trường an toàn và yên 



84 
 

supports neonatal physiologic stability, 
and reduces potential adverse effects on 
the development of premature infants 
(Brandon et al., 2007 

tĩnh cho trẻ, giúp trẻ ổn định về thể chất, 
giảm những nguy cơ bị ảnh hưởng khi trẻ 
cần được chăm sóc tích cực (Brandon et 
al., 2007). 

- VLBW infants are less able to 
modulate attention, take brief breaks 
from processing information, and 
habituate to stimuli. Thus the 
preterm is easily overstimulated and 
less able to deal with multiple sources 
of stimuli” (Gardner & Goldson, 2006) 

 - Trẻ sinh cực non có khả năng chú { 
kém, giấc ngủ ngắn do khả năng xử lý 
thông tin của não và đáp ứng với kích 
thích kém. Vì vậy trẻ dễ dàng bị kích 
thích quá mức và ít có khả năng đối 
phó với nhiều dạng kích thích khác 
nhau” (Gardner & Goldson, 2006) 

- Large amounts of inappropriate 
sensory input may be being 
processed by the immature, 
developing brain at the expense of 
normal foetal brain growth and 
development (Graven 2004) 

 - Phần lớn trẻ sinh non phải xử lý những 
kích thích trong tiến trình điều trị, điều 
này gây bất lợi cho sự phát triển bình 
thường của bộ não (Graven 2004) 

“The NICU environment can have very 
adverse consequences for healthy 
neurodevelopment” 

 “Môi trường tại đơn vị NICU có thể gây ra 
những ảnh hưởng bất lợi cho sự phát 
triển thần kinh của trẻ”  

- Bedding and boundaries- use nesting 
or swaddling when appropriate to 
provide positioning support  

 - Tạo một kén (tổ) – để giúp cố định tư 
thế trẻ  

- Smells- avoid exposing infants to 
chemical smells and perfume and 
smoke from parents clothes.  

 - Tránh để trẻ tiếp xúc với các chất hóa 
học, mùi nước hoa hoặc mùi thuốc lá 
từ quần áo mẹ.  

- The environment should also be 
considered in relation to care givers, 
for example are there comfortable 
chairs available for kangaroo Care and 
breastfeeding 

 - Thiết lập một môi trường thuận lợi 
cho việc chăm sóc như ghế ngồi thoải 
mái cho mẹ để thực hiện kangaroo 
hoặc cho bú mẹ. 

Outcomes for the Extremely low birth 
weight infant are dependent upon 
striking a balance between providing 
optimal care within the first 1-2 hours of 
life, thermoregulation, providing 
adequate nutrition, as well as ways to 
decrease the incidence of infection in 
these vulnerable infants.  
If we can get all these right, outcomes 
will continue to improve 

 Kết quả của một trẻ sinh non nhẹ cân phụ 
thuộc vào sự cân bằng giữa việc cung cấp 
những chăm sóc tích cực cho trẻ trong 
vòng 1 – 2 giờ đầu, ổn định thân nhiệt, 
dinh dưỡng đủ, cũng như việc giảm tỷ lệ 
nhiễm khuẩn ở trẻ.  
Nếu tất cả đều thực hiện đúng, tỷ lệ sống 
tốt của trẻ sẽ được cải thiện.  
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NURSING ROUTINE IN NICU  CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA ĐIỀU 
DƯỠNG TẠI NICU 

Lauren Carter  Lauren Carter 

Daily Routine  Công việc hàng ngày 
The following routines and procedures 
are standard to the Neonatal Intensive 
Care Unit at the John Hunter Childrens 
Hospital 

 Nội dung công việc và quy trình chuẩn tại 
Đơn vị NICU/ JHCH 
 

Daily Nursing Routine  Công việc hàng ngày của điều dưỡng 

- Clinical handover  - Bàn giao ca 

- Checking safety equipment  - Kiểm tra trang thiết bị/dụng cụ 

- Checking medications, fluids and 
breastmilk 

 - Kiểm tra thuốc, dịch truyền và sữa mẹ 

- Providing care to babies  - Chăm sóc trẻ 

- Education with parents  - Tư vấn/truyền thông cho cha mẹ trẻ 

- Assisting with procedures  - Hỗ trợ thực hiện các quy trình kỹ thuật 

- Documentation  - Ghi hồ sơ chăm sóc 
Clinical Handover  Bàn giao ca 

- Outline the patients history  - Tóm lược bệnh sử của trẻ 

- Gestation at birth  - Tuổi thai 

- Complications in pregnancy  - Các biến chứng trong thai kz 

- Complications at birth  - Các biến chứng lúc sinh 

- APGAR scores  - Chỉ số APGAR 

- Current and past treatments  - Tiến trình điều trị trước đó và hiện tại 

- Medications  - Thuốc sử dụng 

- Fluids and feeds  - Dịch truyền và dịch nuôi ăn 

- Check indwelling devices  - Kiểm tra các thiết bị bên trong 

- Check identification bands  - Kiểm tra băng nhận dạng 

- Double check fluids and medications  - Kiểm tra và đối chiếu hai lần trước khi 
sử dụng thuốc cho trẻ 

- Make a plan for your day  - Thiết lập kế hoạch chăm sóc trong 
ngày 

Check Safety Equipment  Kiểm tra sự an toàn của máy móc thiết bị 

- Check the Neopuff or Bag and Mask  - Kiểm tra dụng cụ hồi sức qua ống T 
(Neopuff) bóng, và mặt nạ trẻ có đang 
thở máy không & áp lực? 

- Does is have flow & pressure?  - Kiểm tra kích cỡ mặt nạ 

- Check the mask size  - Hệ thống hút có hoạt động? 

- Does suction work properly?  - Hệ thống hút? 
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- Do you have suction catheters?  - Kiểm tra dụng cụ hồi sức qua ống T 
(Neopuff) bóng, và mặt nạ trẻ có đang 
thở máy không & áp lực? 

  

 
Caring for Babies  Chăm sóc trẻ 
Make a plan for your day  Kiểm tra kế hoạch chăm sóc 

- Care times  - Thời gian chăm sóc 

- Feed times  - Thời gian cho ăn 

- Medication times  - Thời gian thực hiện thuốc 

- Fluid changes  - Thay đổi dịch truyền 

- Equipment changes  - Thay đổi thiết bị chăm sóc 

- Planned procedures  - Các quy trình kỹ thuật được thực hiện 

- Any tests needed  - Các xét nghiệm cần thiết 

- Include parents in planning if possible  - Nếu có thể, nên thiết lập kế hoạch 
chăm sóc bao gồm cả cha mẹ bé 

- Kangaroo Care or Baths  - Thời gian thực hiện kanggaroo hoặc 
tắm trẻ 

- Nappy - output  - Thay tã – Theo dõi lượng nước tiểu 

- Temperature  - Theo dõi nhiệt độ 
• Is the baby warm enough?  • Trẻ có đủ ấm không? 
• 36.5 to 37.5  • 36.5 - 37.5 

- Check skin integrity  - Kiểm tra sự toàn vẹn của da 
• Does the baby have any areas 

of red skin? 
 • Da trẻ có những vùng ửng đỏ 

không? 
• Pressure area care, reposition 

the baby 
 • Có tz cấn không,  thay đổi tư 

thế trẻ 

- Check IV site  Kiểm tra các đường truyền tĩnh mạch 

• Is the site red or swollen?  • Vị trí truyền có đỏ hay sưng 
phù? 

• Is there any fluid leaking from 
the cannula? 

 • Có rò rỉ dịch từ các đường 
truyền? 

- Are they on respiratory support?  - Trẻ có cần hỗ trợ hô hấp không? 
• Do they need suction?  • Trẻ có cần hút dịch tiết không? 
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• Do they need clean 
respiratory equipment? 

 • Trẻ có cần các thiết bị làm sạch 
đường hô hấp không? 

• Are their respiratory settings 
still the same? 

 • Chế độ hỗ trợ hô hấp vẫn được 
thiết lập như trước? 

- Is the baby being fed?  - Trẻ có đang được cho ăn không? 
• Breast feeds  • Sữa mẹ 
• Bottle feeds  • Sữa chai 
• Tube feeds (is the tube in the 

correct position?) 
 • Ăn qua ống (vị trí ống thông?) 

- Do they need suction?  - Trẻ có cần hút dịch tiết không? 
Indwelling Devices  Các thiết bị theo dõi 

- Peripheral cannulas  - Các thiết bị ngoại vi 

- Central venous access devices (CVAD)  - Hệ thông theo dõi huyết áp tĩnh mạch 
trung ương (CVAD) 

- Urinary catheters  - Hệ thống dẫn lưu nước tiểu 

- EEG monitor  - Theo dõi EEG 

- It is important to check the position 
and condition of each device 

 - Sự cần thiết kiểm tra vị trí và tình 
trạng của từng thiết bị 

- If there is an xray available use it to 
confirm position 

 - Xác định vị trí ống bằng X. quang 

- Check each device regularly during 
your shift 

 - Kiểm tra thiết bị thường xuyên trong 
mỗi ca trực 

- Document any changes in appearance  - Ghi hồ sơ khi có bất kz thay đổi nào 

- Check that each device is secure  - Kiểm tra tính an toàn của từng thiết bị 
Fluids  Dịch 

- Check fluid chart  - Kiểm tra phiếu truyền dịch 

- Is the chart for the correct baby?  - Phiếu truyền dịch có đúng với trẻ? 

- Are fluids charted correctly?  - Tốc độ dịch truyền được cài đặt có 
đúng không? 

- Are the fluids due to be changed?  - Có thay đổi dịch truyền? 

- Are they labelled correctly?  - Nhãn có được dán đúng không? 

- Is the fluid pump running at the 
correct rate? 

 - Máy truyền dịch có hoạt động, có chảy 
đúng tốc độ chỉ định không? 
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Medications  Thực hiện thuốc 

- Check medication chart  - Kiểm tra phiếu thuốc 

- Is the chart for the correct baby  - Xác định đúng thông tin nhận dạng trẻ 
và phiếu thuốc 

- Is each medication charted correctly?  - Liều dùng thuốc có chính xác? 

- When are the medications due to be 
given? 

 - Thời gian thực hiện thuốc? 

- Two nurses must check the 
medication 

 - Phải có hai điều dưỡng thực hiện kiểm 
tra thuốc 

- Two nurses must check the baby’s 
identification against  
the medication chart 

 - Phải có hai điều dưỡng xác định đúng 
trẻ và đúng loại thuốc thực hiện cho 
trẻ 

- Two nurses must sign the chart  - Phải có chữ ký của cả hai điều dưỡng 
trên phiếu thực hiện thuốc 

 

 

 

Check that the medication chart matches 
the identification on the baby 

 Kiểm tra sự phù hợp thông tin nhận dạng 
trẻ và chỉ định dùng thuốc 

Breastmilk/Feeds  Sữa mẹ/cho ăn 

- Check fluid chart  - Kiểm tra loại dịch nuôi ăn 
• Is this the correct chart for the 

baby? 
 • Chỉ định nuôi ăn cho trẻ đúng? 

• Is the baby having oral feeds, IV 
fluids or both? 

 • Trẻ được cho ăn qua đường 
miệng, hoặc qua tĩnh mạch hoặc 
cả hai? 

- Does the baby have feeds charted?  - Trẻ có được lấy sẵn loại dung dịch 
nuôi ăn? 

• Are these correct?   • Có đúng số lượng?  
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• Formula or breast milk  • Là sữa mẹ hay sữa công thức? 
  Kiểm tra loại dịch nuôi ăn 

- Is the volume correct for the weight 
of the baby? 

 - Thể tích dung dịch được cho có phù 
hợp với trọng lượng trẻ? 

- Two nurses must check the 
breastmilk with the baby’s 
identification 

 - Phải có hai điều dưỡng cùng kiểm tra 
lượng sữa mẹ sử dụng phù hợp với 
thông tin nhận dạng của trẻ. 

- Two nurses must sign the chart   - Hai điều dưỡng cùng ký tên vào phiếu 
thực hiện 

Breastmilk/Feeds  Sữa mẹ/chế phẩm khác 

 

 

 

Check that the label on the breast milk 
matches the identification on the baby 

 Kiểm tra sự phù hợp giữa nhãn trên chai 
sữa và thông tin nhận dạng của trẻ 

Educating Families  Hướng dẫn/tư vấn cho gia đình trẻ 

- Ask the parents if they need help 
attending to baby cares 

 - Yêu cầu cha mẹ cùng tham gia chăm 
sóc trẻ nếu có thể 

- Teach them how to change a nappy 
and take temperature 

 - Hướng dẫn cho họ cách thay tã và 
cách lấy nhiệt độ cho trẻ 

- Tell parents about Kangaroo Care  - Giải thích cho cha mẹ trẻ về phương 
pháp Kangaroo 

- Help parents understand a preterm 
baby’s cues 

 - Hướng dẫn cho cha mẹ trẻ cách nhận 
biết những dấu hiệu của trẻ sinh non 

- Provide emotional support  - Hỗ trợ về tinh thần cho họ 

- Provide education about how to wrap 
baby, how to position baby and safe 
sleeping environment 

 - Giải thích cho họ việc giữ nhiệt cho trẻ 
bằng cách cố định trẻ, làm cách nào 
để giúp trẻ ngủ yên trong một môi 
trường an toàn và được cố định. 
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Procedures  Các kỹ thuật chăm sóc 

- Does the baby need to have a 
procedure done? 

 - Trẻ có được thực hiện các kỹ thuật 
chăm sóc? 

- Are the parents aware of the 
procedure? 

 - Kiến thức của cha mẹ trẻ về các kỹ 
thuật chăm sóc? 

- Have the parents given consent for 
the procedure? 

 - Cha mẹ trẻ có ký những bảng đồng 
thuận thực hiện những quy trình kỹ 
thuật? 

- Is the procedure something you can 
assist with? 

 - Những dụng cụ/thiết bị hỗ trợ nào cần 
sử dụng trong quy trình? 

• Inserting peripheral cannulas  • Đặt các ống thông/đường truyền 
ngoại biên? 

• Inserting central venous devices  • Đặt các đường truyền trung tâm? 

- Make sure the baby is comfortable  - Phải đảm bảo trẻ phải được dễ chịu 
trong quá trình thực hiện 

• Consider giving the baby pain 
relief 

 • Cân nhắc việc sử dụng các biện 
pháp làm giảm đau cho trẻ 

Aseptic Technique  Vô khuẩn khi thực hiện kỹ thuật 

- If the baby requires a procedure, 
aseptic technique should be used 

 - Nếu có thực hiện các QT kỹ thuật, phải 
đảm bảo vô khuẩn 

- Good aseptic technique helps to 
prevent contamination and infection 

 - Tuân thủ vô khuẩn sẽ tránh được nguy 
cơ nhiễm khuẩn cho trẻ 

- Wash your hands and use alcohol gel  - Rửa tay và sát khuẩn bằng cồn 

- Some procedures may require sterile 
gloves and gowns 

 - Vài kỹ thuật bắt buộc phải mang găng 
vô khuẩn và mặc áo choàng vô khuẩn 

- Place all equipment on a sterile field  - Dụng cụ sử dụng phải được đặt trong 
khu vực vô khuẩn 

- After each step in the procedure, use 
alcohol gel on your hands 

 - Sau mỗi bước của quy trình, phải sát 
khuẩn tay 

- Only sterile items should contact the 
site or device being accessed 

 - Chỉ sử dụng các dụng cụ vô khuẩn khi 
tiếp xúc với cổng các đường truyền 
cho trẻ 

- If the baby requires a procedure, 
aseptic technique should be used 

 - Thiết lập khu vực bảo vệ vô khuẩn 
chung quanh các thiết bị sử dụng cho 
trẻ 

Documentation - Handover  Ghi hồ sơ bệnh án – Bàn giao trực 

- Clinical Handover Checklist  - Bản kiểm bàn giao trực 

- Check that all medications were given  - Đúng thuốc 

- Check fluids are correct  - Đúng dịch truyền 

- Check the resuscitation equipment  - Các dụng cụ/thiết bị hồi sức 

- Check the baby for appropriate 
identification 

 - Đúng thông tin nhận dạng  
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Documentation - Medication  Ghi hồ sơ bệnh án – Dùng thuốc 

- Medication and fluid charts  - Thuốc và phiếu thuốc 

- Correct Baby’s chart  - Đúng phiếu thuốc 

- Is the medication order valid?  - Có chỉ định sai? 

- Medication  - Thuốc 

- Route  - Đường sử dụng 

- Time  - Thời gian 

- Dose  - Liều 

- Frequency  - Số lần 

- Is the order signed by a Doctor?  - Y lệnh đã được bác sĩ k{ tên? 
  

 

Documentation - Fluids  Ghi hồ sơ bệnh án – Dịch 

- Hourly fluid volumes  - Thể tích dịch mỗi giờ 

- Feeds   - Loại dịch nuôi ăn 

- Hourly fluid totals   - Tổng lượng dịch mỗi giờ 

- Wet and dirty nappies  - Số lần thay tã 

- Any vomits  - Số lần ọc/ói của trẻ 

Documentation - Respiratory  Ghi hồ sơ bệnh án – Hô hấp 

Respiratory support  Các hỗ trợ thông khí 

- Respiratory settings  - Chế độ thở máy 



92 
 

• Supplemental oxygen  • Lượng oxy 

• Pressure   • Áp lực thở 

• Flow  • Tần số thở 

- Respiratory cares  - Chăm sóc đường hô hấp cho trẻ 

• Suction  • Hút dịch tiết hô hấp 

• Ventilation  • Thở máy 

• Nasal cannula oxygen  • Thở oxy qua gọng mũi 

• CPAP  • CPAP 

 

 

 

Documentation - Observations  Ghi hồ sơ bệnh án – các vấn đề theo dõi 

- Observations charted for each hour  - Theo dõi và ghi trên biểu đồ mỗi giờ 

• Heart rate  • Tần số tim 

• Oxygen saturations  • Độ bão hòa oxy 

• Respiratory rate  • Tần số thở 

• Temperature  • Nhiệt độ 

- Other observations  - Các theo dõi khác 

• Blood pressure  • Huyết áp 

• Pain score  • Điểm đau 

Documentation - Notes  Ghi hồ sơ bệnh án 

Progress notes each shift 
 

 Ghi lại tiến trình theo dõi và chăm sóc 
trong mỗi kíp trực 

- All relevant information about the 
baby 

 - Tất cả những thông tin liên quan đến 
trẻ 

• Any procedures completed  • Các quy trình đã thực hiện 

• Baby’s physical condition  • Các thông số sinh lý 
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• Feeds given  • Loại dịch nuôi ăn được chỉ định 

• Medications given  • Thuốc được sử dụng 

- Changes to each babies care plan  - Kế hoạch chăm sóc được thay đổi phù 
hợp với tình trạng mỗi trẻ 

- Parents visiting  - Các lần thăm của cha mẹ trẻ 

  Hồ sơ chăm sóc là phần rất quan trọng 
trong chăm sóc và thông tin cho nhân 
viên y tế 
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