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ĐÁNH GIÁ  

 
  

CN , ĐD.  

 

SUMMARY 

Aim: The objective of this study is to evaluate knowledge of teachers about first - aid for  

epistaxis. Patients and Methods: We conducted a survey study about all teachers presenting  

at the ENT ward of An Giang general Hospital from March to May 2011. We collected the 

first – aid steps of the teachers (sit down or stand up and lean slightly forward; Lean forward 

so the blood will drain out of your nose instead of down the back of your throat; Use your 

thumb and index finger to squeeze together or use the soft portion of your noses for 10 

minutes), When they get a nosebleed. Results: During this period, we collected 153 teachers 

with the average experience in career 17 ± 7 (5 – 32). 103 teachers have not yet directly 

treated their students’s epistaxis. The teachers over 10 years in career had knownledge about 

first – aid for epitaxis much higher than those under 10 years in carrer, with OR= 3,4 (KTC 

95% 1,5 – 8)( p= 0,003). Most of them (96%) believe that epitaxis seldom cause dangerous 

for children Conclusions: Most of teachers understand about spontaneous epistaxis and 

know how to treat epistaxis. 

 

 

: Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá của  xử trí ban đầu 

khi có . 

khảo sát  3 

đến tháng 5 năm 2011. Chúng tôi ghi nhận của giáo viên xử trí 

qua các bước (  ;

 không chảy xuống họng; dùng ngón tay cái và ngón trỏ  đè 2 

vào nhau t). 17 ± 7 

năm (5 – 32 năm). Trong số đó, có 103 /153  (67,3%) người chưa ba

. các

so với những giáo viên khác  (OR= 3,4, P = 0,003. Đa số (96%) đều 

nghĩ rằng, chảy máu mũi này ít khi gây nguy hiểm đến tính mạng.  : Về kiến thức y 

học trong chảy máu cam, c

. 
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: 

Hiện tượng chảy máu ,

, 

, . 

do một số mao mạch nhỏ trong mũi ) đột nhiên bị vỡ và 

máu sẽ ngừng chảy khi xuất hiện một cục máu đông chặn lại. 

cam . 

. Nên đ

trong . 

 

 QUAN  

  

Vùng trước hốc mũi, trên vùng vách ngăn mũi, cách bờ mũi trước 1 cm là nơi tận 

cùng của các mạch máu nuôi mũi. Tại đây, được gọi là điểm mạch máu Kisselback, cấu trúc 

mạch máu rất nhỏ và chằng chịt như mạng lưới, nên rất dễ bị vỡ, gây chảy máu cam. 

  

theo thứ tự đầy đủ 5 , như 

sau
[1]

 : 

, nghiê . 

. 

3.

. 

, không . 

 ( ). 

. 

 

 

. 
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ÊN  

Thiết kế nghiên cứu : Tiền cứu. 

Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2011. 

Đối tượng nghiên cứu :  

Gi tại phòng khám Tai Mũi Họng . 

chọn mẫu : , tham gia 

giảng dạy trên 5 năm. 

 :  

1 điểm, nếu đạt được 5 bước sẽ có điểm tổng 

số là 5 

 

KẾT QUẢ  

 

Tổng số 153 giáo viên 

Số năm giảng dạy trung bình 17 ± 7 (5 – 32) 

a 103 /153  (67,3%) 

. 

S   0 1 2 3 4 5 TC 

 6 1 2 18 38 88 153 

% 3,9% 0,6% 1,3% 11,7% 24,8% 57,5% 100% 

2 điểm ) : 3,9%, 0,6%, 1,3%. 

(4 và 5 điểm) : 24,8%, 57,5%. 

 

 trí  

của  ≤10 năm >10 năm X
2 

OR (CI 95%) P 

Thực hiện đ   bước cầm máu 10/30 

(33%) 

78/123 

(63%) 

9 3,4 

[1,5 – 8] 

0,003 

với các giáo viên khác P = 0,003 (P< 0,05 ). 
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. 

, giúp yên tâm hơn ). 

.  

. 

(P = 

0,003< 0,05 ). 

[2]

. 
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