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GIẢM QUÁ TẢI BỆNH NHÂN THALASSEMIA 

NHẬP VIỆN TRUYỀN MÁU ĐỊNH KỲ 
 Nhóm hướng dương: 

Nguyễn Minh Tiến(1), Bùi Thị Bích Phượng(1), Phạm Văn Ngọc(1)  

Trần Thị Vạn Hòa(2), Nguyễn Thị Kim Hà(3), Nguyễn Thị Kiều Thu(4) 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Khoa SXH tiếp nhận điều trị và 

chăm sóc 

 

SXH Dengue 

12-13/Ngày 

 

Nội tổng quát 

7-8/Ngày 

Quá tải 

  

Thalassemia 

( 25 - 30 BN 

 truyền máu định kỳ / ngày) 

 

 

Bệnh huyết học 

5-6/Ngày 

 

MỤC TIÊU 

PHƢƠNG PHÁP 

Phương pháp: NC trước và sau can thiệp 

Dân số đích: BN Thalassemia tại khoa SXH 

Dân số NC: BN Thalassemia nhập viện truyền máu định kỳ khoa SXH 

• Trước CT từ 1/12/2011-31/3/2012 

• Sau CT từ tháng 3-6/2012 

Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: chọn các BN Thalassemia vào truyền máu định kỳ 

thỏa 3 tiêu chí: 

1. Hct thấp 

2. BN ở thành phố và các tỉnh lân cận 

3. Có thể liên lạc được với TNBN 

  65/306 BN được chọn vào lô nghiên cứu 

Phân tích số liệu : SPSS18.0 

 

PHÂN TÍCH  THỰC TRẠNG 

 BẰNG BIỂU ĐỒ XƢƠNG CÁ 

 

Tuyến tỉnh dồn lên Phụ thuộc nguồn 

cung cấp máu 

    Bố trí thêm  

phòng và giường 

Thiếu chương trình quản 

lý BN Thalassemia tái 

khám 

       

Thiếu phối hợp     

 liên viện  

 

Thiếu người cho máu 

 

Vượt khả năng 

 

     Thiếu nguồn  

             cung máu  

Thiếu phòng cho BN 

nằm truyền máu 
Không kiểm soát được 

BN tái khám nhập viện 

QUÁ TẢI BN 

THALASSEMIA 

CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN 

Sơ đồ 2: Qui trình đăng kí 

máu dự trù 

Sơ đồ 3: Qui trình truyền máu 

BN Thalassemia theo hẹn 

Chỉ số 
Trƣớc CT 

(1/12/11 - 1/3/12) 

Sau CT 

(15/3/12 -15/6/12) 
P 

Tỉ lệ XV trong 

ngày (trước 16g) 
0% 79,1% 

Thời gian nằm 

viện (giờ) 
49 (25 – 74) 7 (6 - 31) < 0,05 

  ≤ 8 giờ (%) 0 (0%) 68/86 (79,1%) < 0,05 

9 - 24 giờ (%) 0 (0%) 9/86 (10,5%) < 0,05 

T.gian chờ truyền 

máu (giờ) 

Thời điểm kết thúc 

truyền máu 

26 (41 – 11) 

 

 17,5 ± 2,3 

3 (2 – 4) 

 

14,6 ± 1,2 

< 0,05 

Hài lòng BN 28/30 (93,3%) 

 

KẾT QUẢ 

 

Biểu đồ so sánh kết quả trƣớc và sau cải tiến 

KẾT LUẬN 

TÁC GiẢ LIÊN HỆ 

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, 

ĐT: 0903391 798  Email:tiennd1@yahoo.com 

ĐDT. Bùi Thị Bích Phượng,  

ĐT: 0937769189  Email: bichphuongnd1@yahoo.com.vn 

KTV: Phạm Văn Ngọc ,  

ĐT:0936124314 Email:ngocitnd1@yahoo.com 

Hình 1: Chƣơng trình quản lý BN tái khám  

 

Lập danh sách BN 

Thalassemie truyền máu theo 

hẹn, xác định số lượng, 

nhóm máu 

Đăng ký số lượng BN 

Thalassemia truyền máu 

theo hẹn cho ngân hàng máu 

vào thứ 5, 6 

Ngày thứ 2 gọi ngân hàng 

máu để xác định lượng máu 

có được 

Liên hệ BN Thalassemia qua 

điện thoại để hoãn các trường 

hợp không có máu 

Hẹn BN tái khám thứ 3 (7.00 

-7.30): liên hệ qua điện thoại 

trước đó 1 ngày 

Bác sĩ - Điều dưỡng làm hồ 

sơ nhập viện 7.30-8.00 

• BS làm bệnh án, đăng ký 

máu 

• Đd lấy Hct, mẫu máu gởi 

ngân hàng máu 8.30-9.00 

Ngân hàng máu định nhóm 

máu, làm gelcard túi máu, 

chọn túi máu phù hợp, phát 

máu 10.30-11.00 

Đd nhận máu, làm phản ứng 

an toàn và tiến hành truyền 

máu cho BN (sau khi được 

Bs thăm khám) 11.00 – 11.30 

Hẹn tái khám, ghi nhóm 

máu, Hct sau truyền máu, số 

điện thoại liên hệ, hoàn tất 

hồ sơ xuất viện => BN xuất 

viện trước 16.00 

(1)Khoa Sốt xuất huyết, (2)Phòng Điều dưỡng, 
(3)Khoa Chỉnh hình, (4)Khoa Tim mạch 

Tăng tỉ lệ BN 
Thalassemia TM 
định kỳ XV trong 
ngày 

Giảm thời 
gian nằm 
viện trung 
bình 

Giảm nhu cầu sử 
dụng giường 
bệnh trên nhóm 
BN Thalassemia 

Giảm quá tải giường 

điều trị cho BN 

Thalassemia nhập 

viện TM định kỳ 

Thiếu qui trình đăng 

ký  máu trước 

Xây dựng các qui trình và sắp 

xếp, bố trí trong BV 

So với qui trình cũ, ngƣời bệnh 

đƣợc đăng ký máu trƣớc và 

đƣợc xác nhận có máu mới lên 

tái khám nhập viện  

So với qui trình cũ, ngƣời bệnh 

đƣợc xác nhận hẹn tái khám đúng 

ngày đúng giờ qua điện thoại 

Tăng tỉ lệ XV 

Giảm thời gian nằm viện 

Giảm nhu cầu giường bệnh 

trên BN TM định kỳ 

Số BN xuất viện/ ngày: 68 

Số ngày 1 BN nằm lại:  2 

Số ngày nằm viện được giảm / 3 tháng 

= 90 

 Số giường bệnh giảm:1,5 /3 tháng 

Số BN xuất viện/ ngày: 68 

BN xuất viện trong ngày 

Số ngày nằm viện thực tế  giảm: 12 

 Số giường bệnh giảm: 10 /1 ngày 

Lý thuyết Thực tế 
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Tỉ lệ BN XV 
trong ngày 

Số BN 

Tuần lễ 

Số BN về trong ngày Số BN ở lại do CĐ truyền máu lần 2 

Số BN ở lại do đến trễ Tỉ lệ BN về trong ngày 

SAU CT 

• Đối với BN cần thải sắt: không cần báo 

hoãn khi không có máu 

•  BN Hct thấp: Bs cần điều chỉnh chu kỳ tái 

khám 

• BN đến trễ: cần thông tin hướng dẫn thân 

nhân BN 

Trong gđ CT có 1 số tuần tỉ lệ BN không về 

trong ngày cao do: 

• BN cần thải sắt hoặc Hct  ban đầu thấp có 

chỉ định truyền máu lần 2 

• BN đến khoa trễ (sau 9g) 

Trƣớc cải tiến 

Sau cải tiến 

Niềm vui của thân nhân và các cháu  

khi được xuất viện sớm 

2012 

• ↑ Tỉ lệ XV trong ngày: 79 % 

• Thời gian nằm viện từ 2 ngày 

(trước CT) xuống còn 7 giờ 

• Giảm nhu cầu 10 giường bệnh nếu 

BN XV trong ngày 

Giảm quá tải BN 

Thalassemia TM định kỳ 

Áp dụng mô hình truyền máu BN 

Thalassemia xuất viện trong ngày tại 

Khoa khám bệnh/ BV trong ngày 




