


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao nhận thức và kiến thức về Hồi Sức

Tim Phổi (CPR) – một kỹ năng cứu người hữu

dụng trong trường hợp bệnh nhân ngừng tim.
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TẠI SAO CẦN PHẢI HỌC CPR?

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ khi nào ở bất cứ

đâu, và những người xung quanh cần nhận

thức được đây là tình trạng cấp cứu và thực

hiện CPR ngay lập tức. Có thể chính BẠN sẽ

là người thực hiện CPR!
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Các bậc phụ huynh, giáo viên, nhân viên

chăm sóc trẻ, huấn luyện viên thể thao nên

cân nhắc theo học các khóa huấn luyện sơ

cấp cứu cơ bản. Đặc biệt, phụ huynh của trẻ

có tiền sử mắc các chứng bệnh mãn tính cần

phải biết những kỹ năng trên.
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• Các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử
vong hàng đầu ở nhiều quốc gia.

• Phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim tử
vong trước khi đến được bệnh viện

• Ngoài nhồi máu cơ tim, còn nhiều nguyên
nhân khác dẫn đến ngừng tim cần thực
hiện CPR.
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CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH

YẾU TỐ KHÔNG THAY ĐỔI
 Di truyền
 Giới tính
 Tuổi tác

YẾU TỐ THAY ĐỔI
 Thuốc lá

 Cao huyết áp

 Cholesterol và triglyceride cao

 Lười vận động

 Béo phì

 Căng thẳng
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Những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trẻ

•Trẻ dưới một tuổi bị ngã té hay bỏng tại nhà.

•Trẻ từ một đến bốn tuổi bị ngã té, bỏng hoặc hít/nuốt phải dị vật.

•Trẻ đến tuổi đi học (5-7 tuổi) bị tai nạn giao thông hay tai nạn tại trường.

•Thiếu niên (8-20 tuổi) bị bạo hành thể chất.
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• Khoảng 70% các ca ngừng tim ngoại viện xảy ra tại nhà, trong đó gần một nửa
số ca xảy ra khi không có người xung quanh.

• Chỉ 10.8% các ca ngừng tim ngoại viện sống sót khi đến bệnh viện do thực
hiện CPR kịp thời
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Trong trường hợp đột tử ngoại viện, phải thực hiện CPR ngay trong vòng 4 đến 6
phút và các biện pháp cấp cứu tuần hoàn hô hấp nâng cao phải bắt đầu trong vòng
8 phút, để tránh tình trạng chết não.





CHUỖI CẤP CỨU HỒI SỨC HÔ HẤP TUẦN HOÀN



THỰC HIỆN CPR

• Compression-only Bystander CPR



KIỂM TRA AN TOÀN.
Quan sát hiện trường.
Quan sát xem hiện trường có an toàn để thực hiện CPR không. Cố gắng
tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

KIỂM TRA PHẢN XẠ CỦA NẠN NHÂN.

Vỗ vai hoặc lây nhẹ nạn nhân
Hỏi nạn nhân “Anh có làm sao không?”
Kiểm tra nạn nhân còn thở không
Nếu nạn nhân bất tỉnh,
Gọi hỗ trợ cấp cứu ngay..
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GỌI CẤP CỨU: (9999) Xe cứu thương, Dịch vụ cấp cứu, Bác sĩ

GỌI CẤP CỨU

Lấy AED/máy sốc tim (nếu có)



• Thực hiện ép tim

Vị trí đặt tayVị trí đặt tay• Quỳ gối ngang ngực nạn nhân
• Đặt gót bàn tay giữa ngực nạn nhân.

Tay còn lại đặt lên trên bàn tay kia, các
ngón tay đan lồng vào nhau.





THANK YOU


