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QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN 

CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH 

 TRONG VÀ NGAY SAU MỔ LẤY THAI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 6734 /QĐ-BYT ngày  15 /11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

I. Cơ sở l  thuyết và c c b ng ch ng về c c can thiệp trong và ngay sau  ẻ  

1.  i p               

Trẻ được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay từ những phút đầu sau khi sinh 
giúp tăng sự tương tác sớm giữa mẹ và con. Trẻ sẽ không bị hạ thân nhiệt, tìm 

vú mẹ sớm hơn và bú mẹ khoẻ hơn. Người mẹ cũng giảm lo lắng, giảm nỗi đau 
“vượt cạn một mình”. Kết quả nghiên cứu Cochrane phân tích gộp 34 thử 

nghiệm lâm sàng trên 2177 cặp mẹ con về tiếp xúc da kề da cho thấy các trẻ 
được tiếp xúc trực tiếp da kề da với mẹ ngay sau sinh thì ít khóc hơn so với các 

trẻ được nhân viên y tế chăm sóc, các bà mẹ cũng cảm thấy dễ dàng cho con bú 
mẹ hơn trong những tháng đầu sau đẻ, thời gian cho bú cũng lâu hơn, các bà mẹ 

cũng ghi nhận trẻ gần gũi với mẹ hơn.  

     p              n    n  

Nghiên cứu về sinh lý ở trẻ sơ sinh cho thấy, trong phút đầu tiên sau sinh 
lượng máu truyền từ bánh rau sang trẻ sơ sinh khoảng 80ml và có thể lên tới 
100ml trong 3 phút sau sinh. Lượng máu thêm này có thể cung cấp một lượng 

sắt tương ứng 40-50mg/kg cân nặng của trẻ, c ng với lượng sắt của cơ thể 
(khoảng 75mg/kg cân nặng) có thể giúp trẻ đủ tháng ngăn ngừa được thiếu máu 

thiếu sắt trong năm đầu. Các nghiên cứu cũng cho thấy r ng nếu kẹp rốn đúng 
thời điểm, một lượng máu sẽ từ bánh rau qua dây rốn đến đứa trẻ làm giúp cho 

trẻ đủ tháng không bị thiếu máu do thiếu sắt trong những tháng đầu, và đặc biệt 
ở trẻ non tháng không bị thiếu máu cũng như giảm t  lệ xuất huyết n o do giảm 

prothrombin. 
Xuất phát từ các b ng chứng lâm sàng của các nghiên cứu về kẹp cắt dây 

rốn muộn, năm 2012, WHO đ  khuyến cáo nên kẹp cắt dây rốn muộn (khi dây 
rốn ngừng đập hoặc 1-3 phút sau sổ thai) cho tất cả các trường hợp đẻ thường để 

ngăn ngừa tình trạng thiếu máu của trẻ. Chỉ kẹp cắt dây rốn sớm (trước 01 phút) 
đối với các trường hợp trẻ ngạt cần phải hồi sức tích cực.  

3  Xử   í  í h  ự  gi i đoạn 3  ủ   h  ển  ạ: 

Chảy máu sau đẻ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, đặc biệt ở các 
nước đang phát triển. Mặc d  có thể tiên lượng được trước nguy cơ chảy máu 

nhưng có tới 90  trường hợp xảy ra trên sản phụ không có yếu tố nguy cơ nào. 
Để phòng ngừa chảy máu sau đẻ, Hiệp hội nữ hộ sinh quốc tế (ICM) và Hiệp hội 

Sản phụ khoa quốc tế (FIGO) khuyến cáo xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển 
dạ bao gồm ba can thiệp chính: tiêm bắp oxytocin ngay sau khi sổ thai, kéo dây 

rốn có kiểm soát và xoa đáy tử cung 15 phút/lần trong hai giờ đầu sau đẻ.  
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    ho             

Cho trẻ bú sớm và bú sữa mẹ hoàn toàn trong giờ đầu sau đẻ, không cho 

trẻ ăn thêm bất cứ một loại thực ph m nào khác. Theo khuyến cáo của  HO, 
nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú mẹ đồng thời 

bổ sung thêm các thực ph m thích hợp khác cho đến 2 tuổi hoặc lâu hơn t y 
trường hợp. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn làm tăng cường miễn dịch cho trẻ, có thể 

ngăn ngừa tử vong do tiêu chảy và nhiễm khu n hô hấp cấp tính trong 3 tháng 
đầu. Cho trẻ bú sớm còn làm kích thích tuyến yên tăng tiết oxytocin giúp tử 
cung co tốt hơn để phòng ngừa chảy máu sau đẻ.  

T        ng  h ng      àng trên,  ổ  h   Y     h  gi i (WHO) đ  đ      
 h   n   o  p   ng quy trình  h        hi            ,      ơ  inh trong và 

ngay sau  ổ  ấ   h i   o g                 heo   ình  ự:  

1. Lau khô và ủ ấm;  

2. Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin cho mẹ; 

3. Kẹp dây rốn muộn (sau khi dây rốn đ  ngừng đập hoặc 1-3 phút sau khi 

lấy thai ra) và cắt dây rốn một thì; 

4. Cho trẻ tiếp xúc trực tiếp da kề da (trẻ được đặt lên ngực mẹ ngay trong 

khi mổ đẻ và kéo dài ít nhất 90 phút sau mổ); 

5. Cho trẻ bú sớm trong giờ đầu và bú mẹ hoàn toàn. 

II. Quy trình: 

1. Chỉ  ịnh: Cho tất cả trường hợp mổ lấy thai được áp dụng phương 
pháp gây tê vùng; thai trên 37 tuần tuổi không có bệnh lý (ở các bệnh viện có 

kinh nghiệm thực hiện chăm sóc trẻ sinh non, có thể thực hiện da kề da sau mổ 
đẻ với trẻ có tuổi thai thấp hơn); sản phụ đồng ý tham gia. 

2. Chuẩn bị: 
2.1. Nhân lực: Kíp mổ lấy thai gồm: phẫu thuật và gây mê, 01 hộ sinh 

hoặc điều dưỡng/kỹ thuật viên đón bé. Tất cả đều rửa tay ngoại khoa, đi găng và 
mặc áo mổ vô khu n. 

2.2. Chuẩn bị giƣờng hồi s c trẻ sơ sinh: 

- Bề mặt phẳng, khô, sạch và ấm, được trải khăn sạch; 

- Bóng hút hoặc máy hút nhớt, nên d ng ống hút d ng 1 lần; 
- Bóng tự phồng và mặt nạ sơ sinh; 

- Nguồn oxy. 

2.3. Chuẩn bị trong phòng mổ: 
- Như một ca mổ lấy thai thông thường; 

- Nhiệt độ phòng 25-28
0
C; 

- Thêm hai khăn vô khu n (01 để trên đ i sản phụ để đón bé và lau khô 

trẻ, 01 để ủ ấm cho trẻ); 
- Kẹp dây rốn nhựa (theo số lượng thai) hoặc chỉ buộc dây rốn; 

- Mũ sơ sinh hoặc vải mềm quấn che đầu. 
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3. Tiến hành: 

3.1. Tƣ vấn cho sản phụ: 

Ngoài các bước tư vấn chung của mổ lấy thai, cán bộ y tế cần tư vấn cho 
bà mẹ các nội dung và lợi ích của việc thực hiện quy trình Chăm sóc thiết yếu bà 

mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai bao gồm: 

- Tiếp xúc da kề da: giúp điều hòa thân nhiệt cho trẻ, làm tăng sự gắn kết 

tình cảm mẹ con, giúp cho trẻ bắt đầu bú sớm;  
- Lợi ích của việc kẹp và cắt dây rốn muộn một thì: giúp cho trẻ sơ sinh 

nhận thêm được một lượng máu và nguồn dự trữ sắt có từ người mẹ; 

- Hướng dẫn cho bà mẹ các dấu hiệu đòi bú của trẻ (trẻ mở miệng, chảy 
nước dãi, liếm, mút tay, trườn...) giúp trẻ ngậm bắt vú đúng cách. 

3.2. C c bƣớc thực hiện: 

- Trải 01 tấm khăn vô khu n lên hai đ i của sản phụ phía dưới vị trí vết 

mổ vào thời điểm lấy bé ra khỏi bụng mẹ; 
- Sau khi phẫu thuật viên lấy thai ra khỏi tử cung không cắt dây rốn ngay 

mà đặt bé lên tấm khăn vô khu n trải sẵn này để lau khô trẻ; 
- Thông báo cho sản phụ ngày, giờ, phút sinh và giới tính của trẻ; 

- Người đón bé nhanh chóng lau khô trẻ trong 05 giây đầu tiên theo trình 
tự (lau mắt, mặt, đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng, mông, cơ quan sinh dục…) 

vừa đánh giá nhanh toàn trạng chung của trẻ theo thường quy;  
- Bỏ khăn đ  lau cho trẻ; 
- Ủ ấm trẻ b ng khăn khô thứ 2; 

- Sau khi không còn thai trong tử cung, kíp Gây mê sẽ tiêm oxytocin 10 
đơn vị cho sản phụ giúp tử cung co tốt. 

3   1  N        hở đ ợ : 

- Kẹp cắt dây rốn muộn 1 thì: Phẫu thuật viên kiểm tra dây rốn ngừng đập 

mới tiến hành kẹp cắt dây rốn. Kẹp/buộc dây rốn cách chân rốn 2 cm, vuốt máu 
về phía mẹ đồng thời kẹp thứ 2 cách kẹp thứ nhất 3 cm. Cắt dây rốn sát kẹp thứ 

nhất; 
- Người đón bé đưa bé n m sấp tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ, đầu n m 

nghiêng giữa hai bầu vú;  
- Đội mũ cho trẻ;  

- D ng 1 khăn khô, sạch để đắp lưng cho trẻ;  
- Hướng dẫn người mẹ ôm ấp, vuốt ve trẻ; 

- Quan sát trẻ khi nào thấy dấu hiệu đòi bú (trẻ mở miệng, chảy nước dãi, 
liếm, mút tay, trườn tìm vú mẹ) thì hỗ trợ trẻ ngậm bắt vú tốt. Thông thường trẻ 
có thể bú vào khoảng 20 - 60 phút sau mổ (khi mẹ và bé được chuyển từ phòng 

mổ sang phòng hồi sức sau mổ); 
- Hướng dẫn tư thế và cách ngậm bắt vú: Giữ cổ trẻ không gập hay vẹo 

sang một bên, bảo đảm trẻ đối diện với vú mẹ, mũi trẻ đối diện núm vú và c m 
chạm vào vú; Giữ người trẻ sát với cơ thể của mẹ, ôm toàn bộ người trẻ, không 

chỉ đỡ cổ và vai. Chờ đến khi trẻ mở rộng miệng, kéo trẻ về phía vú, đưa môi 
dưới của trẻ vào phía dưới núm vú; 



4 
 

- Sau khi trẻ thực hiện xong bữa bú đầu tiên và da kề ít nhất được 90 phút 
mới tiến hành các bước chăm sóc thường quy như: cân, đo chiều dài và vòng 

đầu trẻ; đeo vòng nhận dạng; khám toàn thân; tiêm vitamin K1 và vacxin theo 
quy định. 

3.     N        hông  hở đ ợ : 

- Sau khi lau khô và kích thích (khoảng 30 giây) mà trẻ không thở hoặc 

thở nấc cần kẹp, cắt dây rốn ngay và đưa trẻ đến bàn hồi sức , tiến hành hồi sức 
sơ sinh theo phác đồ hồi sức sơ sinh (xem lưu đồ hồi sức sơ sinh);  

- Trẻ khóc được, thở ổn định, da hồng thì chuyển trẻ về n m tiếp xúc da 

kề da với mẹ. Thực hiện các bước chăm sóc tiếp theo; 
- Nếu trẻ thở rên, da tím chuyển trẻ về khoa/đơn nguyên sơ sinh để theo 

dõi tiếp. 
4. Theo dõi và biến ch ng: 

4.1. Sản phụ: 
- Theo dõi toàn trạng: mạch, huyết áp, co hồi tử cung, chảy máu, …15 

phút một lần; 
- Mẹ bị mệt hoặc bị tụt huyết áp nên không ôm được con: cán bộ y tế theo 

dõi và hỗ trợ; 
- Trường hợp mẹ cần cấp cứu thì tách con khỏi mẹ. Chuyển trẻ về 

khoa/đơn nguyên sơ sinh hoặc về phòng hậu sản nếu trẻ ổn định và gia đình có 
người thân có khả năng chăm sóc theo dõi trẻ. 

4.2. Trẻ sơ sinh: 

- Theo dõi toàn trạng trẻ: màu da, nhịp thở, thân nhiệt …..; 
- Khi đang tiếp xúc da kề da mà trẻ biểu hiện suy hô hấp  t y mức độ có 

thể cho trẻ thở CPAP với tư thế da kề da hoặc tách con khỏi mẹ, tiến hành hồi 
sức tại giường hồi sức và chuyển khoa/đơn nguyên sơ sinh; 

- Nếu sau 90 phút sau đẻ mà trẻ chưa thực hiện được bữa bú đầu tiên cần 
chuyển khoa sơ sinh kiểm tra trẻ. 
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Hình ảnh minh họa 

 

Trẻ được lấy ra từ bụng mẹ và đặt lên khăn sạch phía dưới vùng phẫu thuật. 

Phẫu thuật viên hoặc hộ sinh lau khô kích thích và đánh giá sự thở của trẻ. Loại 

bỏ khăn ướt sau khi đã lau khô kích thích xong  

 

Phẫu thuật viên bắt mạch rốn, chờ mạch rốn ngừng đập, kẹp rốn tại vị trí cách 

chân rốn 2 cm bằng kẹp rốn nhựa, kẹp thứ  2 cách kẹp thứ nhất 3 cm.  

Cắt rốn giữa 2 vị trí kẹp, gần kẹp rốn nhựa 

 

 

Đặt trẻ tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ và hỗ trợ cho trẻ bú  
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LƢU ĐỒ HỒI SỨC SƠ SINH 

 

 CHĂM SÓC SƠ SINH NGAY SAU SINH 
 Lau khô trẻ đồng thời đánh giá nhịp thở 

 Tiếp xúc da kề da, đắp chăn và  đội mũ 

Trẻ nấc hoặc không thở 

Duy trì tiếp xúc da  kề da  
Theo dõi  mẹ và  bé  

Xem sơ đồ diễn tiến 2 
chăm sóc sơ s inh thiết yếu  

HỒI SỨC 
 Gọi  giúp đỡ và  giải thích nhẹ nhàng cho bà 

mẹ  
 Kẹp và  cắt dây rốn 

 Chuyển trẻ ra  khu vực hồi  sức 
 Đặt trẻ đúng tư thế đầu/cổ 
 Chỉ hút nhớt nếu miệng/mũi bị tắc hoặc 

trước khi  bóp bóng cho trẻ mà nước ối có 
phân su và  trẻ không khỏe 

 Bóp bóng qua mặt nạ với  khí trời  

Kiểm tra  nhịp thở và  nhịp tim mỗi  1-2 
phút/lần để đánh giá hiệu quả thông khí+++ 

Nhịp tim < 60 ? 

Có một trong những dấu hiệu 
sau: 

 Nhịp tim <100? 
 Khó thở hoặc không thở? 

 Rút lõm lồng ngực nặng 
 

CHĂM SÓC SAU HỒI SỨC 

 Ngừng hỗ trợ hô hấp 
 Đặt trẻ lại lên ngực mẹ 
 Chăm sóc thường quy 

(xem  “chăm sóc sơ sinh 
ngay sau sinh”) 

 Ghi  chép sự kiện vào 
bệnh án 

 Theo dõi trẻ khó thở, dấu 
hiệu ngạt 

 Theo dõi mẹ: chảy máu, 
nhịp thở và  huyết áp  Thực hiện các bước thông khí 

đúng và  tiếp tục thông khí 

 Đảm bảo mặt nạ kín và  lồng 
ngực nhô lên để chắc chắn là 
thông khí hiệu quả 

 Thực hiện các bước thông khí đúng 

và tiếp tục bóp bóng 
 Ở nơi có thể cần cân nhắc 

- Cung cấp oxy 
- Ép tim 
- Hỗ trợ thông khí khác (NKQ, 

LMA) 
- Dùng thuốc 
- Chuyển tuyến 

 Ngừng thông khí bóng/mặt nạ 
 Giải thích cho bad mẹ một cách 

nhẹ nhàng răng trẻ đã tử vong 
 Nếu trẻ vẫn còn nhịp tim, tiếp tục 

chăm sóc một cách hợp l{ 
 Hỗ trợ tâm l{ 
 Ghi chép bệnh án 

 

Sau khi thông khí hiệu quả 
Có bất kz dấu hiệu nào sau không 

 Không có nhịp tim sau 10 phút? 
 Không thở và  nhịp tim <20 sau 

20 phút? 

Ngay khi trẻ bắt đầu thở hoặc 

khóc và không có rút lõm lồng 
ngực nặng, ngừng hỗ trợ hô hấp 
và quan sát để đảm bảo rằng trẻ 

tiếp tục thở 

Sau đó 

Sau đó 

Có Không 

Có 

Có 

Sau đó 

Không 

Sau đó 

Có 

KHÔNG 

Không 

SINH 

30 GIÂY 

1 PHÚT 

+ ở nơi có thể, tránh cung cấpoxy nồng độ cao và cân nhắc cuyển tuyến ngay lập tức 
bất kz thời điểm nào 
++ Đối trẻ < 32 tuần, tốt nhất cho thở oxy 30% ở nơi có thể 
+++ Thông khí áp lực dương cần thiết cho các trẻ sơ sinh sau 32 tuần  

 

 

 

 

Chăm sóc thiết yếu cho tất các các trường hợp  

Các tiêu chí quyết định 

Tình trạng cần xử trí khẩn cấp 

Hồi sức nâng cao 

Có Không Sau đó 


