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Tóm�tắt

Kiến�thức�đầy�đủ�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�để�xử�lý�trong�các�trường�hợp�khẩn�cấp�đối�với�sinh�viên�là�rất�cần�thiết.�Nghiên�

cứu�được�thực�hiện�nhằm�tìm�hiểu�kiến�thức�và�nhu�cầu�đào�tạo�của�sinh�viên�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu.�Nghiên�cứu�được�

tiến�hành�vào�tháng�3�năm�2016�trên�610�sinh�viên�đại�học�trên�địa�bàn�thành�phố�Đà�Nẵng.�Nghiên�cứu�sử�dụng�bảng�câu�

hỏi�được�thiết�kế�để�đánh�giá�nhu�cầu�và�tìm�hiểu�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�ở�12�chủ�đề:�Định�nghĩa�SCCBĐ,�số�

điện�thoại�trung�tâm�cấp�cứu,�CPR,�chảy�máu,�bỏng,�dị�vật�đường�thở,�gãy�xương,�chấn�thương�phần�mềm,�rắn�cắn,�chảy�

máu�cam,�tai�biến�mạch�máu�não,�co�giật.�Kết�quả�nghiên�cứu�cho�thấy�điểm�trung�bình�về�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�

của�sinh�viên�là�7�±�1,93�(7/12�câu�hỏi),�tỷ�lệ�sinh�viên�trả�lời�được�đúng�trên�70%�tổng�số�câu�hỏi�là�27,4%.�Một�số�yếu�

tố�liên�quan�đến�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên�đó�là�tuổi,�ngành�học,�chức�vụ�trong�lớp,�sinh�viên�tự�nhận�

thấy�sự�cần�thiết�của�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�nhu�cầu�về�đào�tạo/�tập�huấn�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�và�tham�gia�sơ�cấp�cứu�

người�bị�nạn�trong�1�năm�qua.�Số�sinh�viên�đã�được�đào�tạo�về�SCCBĐ�chỉ�chiếm�25,7%,�nhu�cầu�đào�tạo/�tập�huấn�của�

sinh�viên�về�SCCBĐ�chiếm�đến�hơn�90%.�Kết�quả�này�đặt�ra�một�nhu�cầu�cấp�thiết�trong�đào�tạo,�truyền�thông�kỹ�năng�

sơ�cấp�cứu�ban�đầu�ở�sinh�viên�trên�địa�bàn�thành�phố�Đà�Nẵng.

Từ�khóa:�Sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�kiến�thức,�sinh�viên�đại�học

Abstract

The�knowledge�of��rst�aid�to�handle�emergencies�is�very�essential�for�students.�Therefore�the�research�was�conducted�to�

investigate�students’�knowledge�and�the�training�needed�on��rst�aid.�A�cross-sectional�study�was�built�in�March�2016�with�

610�university�students�around�Danang�city.�Questionaires�were�designed�to�assess�the�needs�and��rst�aid�knowledge�in�12�

topics:�de�nition�of��rst�aid,�emergency�numbers,�CPR,�bleeding,�burns,�choking,�fracture,�trauma,�snakebite,�nosebleed,�

stroke,�seizures.�The�result�showed�that�the�average��rst�aid�knowledge�score�of�students�was�7�±�1.93�(7/12�questions).�

The�percentage�of�students�who�answered�correctly�over�70%�of�the�total�questions�was�27.4%.�Some�factors�related�to�

students’�knowledge�of��rst�aid�are�their�age,�majors,�position�in�the�class,�awareness�of�the�necessity�of��rst�aid�skills,�the�

demand�for�training��rst�aid,�and�the�number�of��rst�aid�cases�they�directly�participate�in�one�year.�The�number�of�students�

who�have�been�trained�for��rst�aid�was�only�25.7%,�and�the�students’training�needs�in��rst�aid�accounted�for�more�than�

90%.�This�result�shows�an�urgent�need�in�training�and�promoting��rst�aid�skills�to�students�in�Da�Nang�city.
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1.�Đặt�vấn�đề

Sơ�cấp�cứu�là�những�trợ�giúp�hay�chữa�trị�ngay�

lúc�ban�đầu�cho�nạn�nhân�bị�bất�cứ�chấn�thương,�

sự�cố�hay�bị�một�căn�bệnh�đột�ngột�nào�đó�trước�

khi�có�xe�cấp�cứu,�bác�sĩ,�hoặc�người�có�chuyên�

môn�đến�chữa�trị.�Người�bị�nạn�được�sơ�cấp�cứu�

ban�đầu�tốt�là�vô�cùng�cần�thiết�bởi�vì�thời�gian�

chờ�đợi�để�tiếp�cận�chăm�sóc�y�tế�có�thể�làm�nạn�

nhân� lâm�vào�tình�trạng�nguy�hiểm�thậm�chí�là�

tử�vong.�Nếu�người�bị�nạn�được�sơ�cấp�cứu�ban�

đầu�tốt�ở�cộng�đồng�thì�sẽ�giảm�được�nguy�cơ�tử�

vong,�biến�chứng�cho�nạn�nhân�đồng�thời�giảm�

được�gánh�nặng�chi�phí�điều�trị.�Điều�đó�cho�thấy�

rằng�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�là�rất�cần�

thiết�cho�mọi�người.

Trong�những�năm�gần�đây,� tình�hình�tai�nạn�

giao� thông� ngày� càng� tăng,� theo� thống� kê� của�

WHO� thì�mỗi�năm� có�khoảng�1,25� triệu� người�

bị�tử�vong,� từ�20�đến�50�triệu�người�bị� thương�

do�tai�nạn�giao�thông.�Hơn�90%�tử�vong�xảy�ra�

ở�các�nước�có�thu�nhập�thấp�và�trung�bình,�cùng�

với�đó�là�thảm�họa�thiên�nhiên�và�tai�nạn�thương�

tích� thường�xuyên� xảy� ra,� tỷ� lệ� tử� vong� chiếm�

9%�trong�tất�cả�các�nguyên�nhân�gây�tử�vong�[4].�

Điều�này�đặt�ra�vấn�đề�cấp�thiết� là�cần�một�đội�

ngũ� có� kiến� thức� và� kĩ� năng� sơ� cấp� cứu� trong�

cộng�đồng.

Cho�đến�nay,� tại� thành�phố�Đà�Nẵng� chưa�có�

nghiên�cứu�nào�về�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�ở�

đối�tượng�sinh�viên,�hiểu�được�tầm�quan�trọng�của�

vấn�đề�này,�chúng�tôi�thực�hiện�nghiên�cứu:�Nghiên�

cứu�kiến�thức�và�nhu�cầu�đào�tạo�sơ�cấp�cứu�ban�

đầu�của�sinh�viên�tại�các�trường�đại�học�trên�địa�bàn�

thành�phố�Đà�Nẵng�với�hai�mục�tiêu�sau:�

-� Đánh� giá� kiến� thức� và�một� số� yếu� tố� liên�

quan�đến�kiến�thức�và�đào�tạo�về�sơ�cấp�cứu�ban�

đầu�của�sinh�viên�các�trường�đại�học�trên�địa�bàn�

thành�phố�Đà�Nẵng.

-�Xác�định� nhu�cầu�đào� tạo�và� sự� liên� quan�

giữa�đào�tạo�và�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�

của� sinh� viên� các� trường� đại� học� trên� địa� bàn�

thành�phố�Đà�Nẵng.

2.�Đối�tượng�và�phương�pháp�nghiên�cứu

2.1.�Đối�tượng

Sinh� viên� hệ� chính� quy� đang� học� tập� tại� 8�

trường�đại�học:�Đại�học�Duy�Tân,�Đại�học�Bách�

khoa�Đà�Nẵng,�Đại� học�Kinh� tế�Đà�Nẵng,�Đại�

học�Ngoại�Ngữ�Đà�Nẵng,�Đại�học�Sư�phạm�Đà�

Nẵng,�Đại�học�Kiến�Trúc�Đà�Nẵng,�Đại�học�Kỹ�

thuật�Y�-�Dược�Đà�Nẵng,�Đại�học�Đông�Á�-�Đà�

Nẵng.

-�Thời�gian�nghiên�cứu:�Nghiên�cứu�được�thực�

hiện�từ�tháng�01�năm�2017�đến�tháng�9�năm�2017

-�Địa�điểm�nghiên�cứu��Tại�các�trường�đại�học�

trên�địa�bàn�thành�phố�Đà�Nẵng.

-�Tiêu�chuẩn�chọn�mẫu:�Tất�cả�các�sinh�viên�

tại�8�trường�Đại�học�trên�địa�bàn�thành�phố�Đà�

Nẵng.

-� Tiêu� chuẩn� loại� trừ:� Các� sinh� viên� không�

đồng�ý�tham�gia�nghiên�cứu.

2.2.�Thiết�kế�nghiên�cứu

Sử�dụng�thiết�kế�nghiên�cứu�cắt�ngang�mô�tả.�

Nghiên�cứu�định�lượng�là�cơ�bản.

2.3.�Cỡ�mẫu�và�phương�pháp�chọn�mẫu

Chọn�mẫu�thuận�tiện,�chọn�được�650�sinh�viên�

2.4.�Phương�pháp�thu�thập�thông�tin:�Phiếu�

điều�tra�tự�điền�được�thiết�kế�sẵn.

2.5.�Công�cụ�đánh�giá�kiến�thức

Bộ�câu�hỏi�gồm�12�câu�hỏi�khảo�sát�về�kiến�

thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�trong�những�trường�hợp:�

Định�nghĩa�SCCBĐ,�Số�điện�thoại�trung�tâm�cấp�

cứu,�CPR,�Chảy�máu,� bỏng,� dị� vật� đường� thở,�

gãy�xương,�chấn�thương�phần�mền,�rắn�cắn,�chảy�

máu� cam,� tai�biến�mạch�máu�não,�co�giật.�Các�

câu�hỏi�được�xây�dựng�bằng�các�hình� thức�mô�

tả�tình�huống�thực�tế�cụ�thể�của�sơ�cấp�cứu�ban�

đầu.�Các�câu�hỏi�được�dịch�từ�bảng�kiểm�tra�kiến�

thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�hội�chữ�thập�đỏ�Anh�

[9]�và�đã�được�kiểm�duyệt�bởi�các�bác�sĩ�chuyên�

khoa�lâm�sàng.�Mỗi�câu�trả�lời�đúng�là�1�điểm.�

Các�câu�hỏi�không�được�điền�đầy�đủ�hay�trả�lời�

sai�sẽ�là�0�điểm.
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2.6.�Các�biến�số�nghiên�cứu

Biến�phụ� thuộc:�Điểm�kiến�thức�(biến�định�

lượng);�Tham�gia�các�lớp�tập�huấn/�đào�tạo�về�sơ�

cấp�cứu�(Đã�tham�gia;�chưa�tham�gia)

Biến�độc�lập:�Tuổi,�giới,�ngành�học,�trường,�

năm�học,�quê�quán�(nông�thôn;�thành�thị),�chức�vụ�

trong�lớp�học�(cán�bộ�đoàn;�cán�bộ�lớp;�không),�

kết�quả�học�tập�năm�học�vừa�qua.�Nhu�cầu�đào�

tạo�sơ�cấp�cứu:�Nhận� thấy�sự�cần� thiết� của�các�

kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�(có;�không),�nhu�cầu�

tìm�hiểu�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�(có;�không).�Các�

trường�hợp�bị�nạn�sinh�viên�gặp�phải,�sinh�viên�

thực�hiện�sơ�cấp�cứu�(có;�không).�Và�12�câu�hỏi�

về� 12� chủ� đề� sơ� cấp� cứu� ban� đầu:� Định� nghĩa�

SCCBĐ,�Số�điện�thoại�trung�tâm�cấp�cứu,�CPR,�

Chảy�máu,�bỏng,�dị�vật�đường�thở,�gãy�xương,�

chấn�thương�phần�mền,�rắn�cắn,�chảy�máu�cam,�

tai�biến�mạch�máu�não,�co�giật.

Phân�tích�số�liệu:

Số�liệu�thu�thập�được�mã�hóa�sau�đó�được�xử�

lý�và�phân�tích�bằng�phần�mềm�SPSS�20.0.�Phép�

kiểm�định�test�chi�square�(χ2)�và�Anova�ở�mức�ý�

nghĩa�α�=�0,05�được�sử�dụng�để�so�sánh�sự�khác�

biệt�giữa�hai�hay�nhiều�nhóm�yếu�tố.

2.7.�Hạn�chế�của�đề�tài�nghiên�cứu

Do�thời�gian�và�kinh�phí�hạn�hẹp�nên�đề�tài�đã�

chưa�nghiên�cứu�đầy�đủ�các�vấn�đề�trong�chủ�đề�

sơ�cấp�cứu�ban�đầu.

3.�Kết�quả�nghiên�cứu

Trong�nghiên�cứu�này,�với�cỡ�mẫu�là�650�phiếu�

điều�tra�được�thu�thập�và�trong�đó�có�610�phiếu�

điều�tra�đạt�yêu�cầu.�Và�sau�đây�là�một�số�kết�quả�

của�nghiên�cứu.

3.1.�Thông�tin�chung�của�đối�tượng�nghiên�cứu

Nghiên� cứu� trên� 610� sinh� viên,� bao� gồm�

407� sinh� viên� nữ� (66,7%),� 203� sinh� viên� nam�

(33,3%),�trong�8�khối�ngành:�Khối�ngành�Kinh�tế�

104�sinh�viên;�khoa�học�sức�khỏe�229�sinh�viên;�

kỹ�thuật,�công�nghệ,�kiến�trúc�124�sinh�viên;�các�

khối�ngành�khác�153�sinh�viên.

3.2.�Kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�và�một�số�

yếu�tố�liên�quan�của�đối�tượng�nghiên�cứu.

Bảng�1.�Mô�tả�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�

của�đối�tượng�nghiên�cứu

Kiến�thức�
SCCBĐ

Số�lượng�
(N)

Tỷ�lệ�(%) Điểm�trung�
bình�±�SD

<70% 443 72,6 6,38�±�1,5

≥�70% 167 27,4 9,52�±�0,7

Tổng�cộng 610 100 7�±�1,93

Nhận� xét:�Điểm� trung� bình� về� kiến� thức� sơ�

cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên�là�7�±�1,93�điểm.�

Tỷ�lệ�sinh�viên�trả�lời�được�đúng�trên�70%�tổng�

số�câu�hỏi�là�27,4%.

Biểu�đồ�1.�Mô�tả�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�đối�tượng�nghiên�cứu
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Nhận� xét:� Tỷ� lệ� sinh� viên� trả� lời� đúng� cao�

trong�đa�số�các�chủ�đề�sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�trong�

các�chủ�đề�định�nghĩa�SCCBĐ,�hồi�sức�tim�phổi�

-�CPR,�chảy�máu�cam,�co�giật�có�tỷ�lệ�sinh�viên�

trả�lời�sai�cao�hơn.

Bảng�2.�Mối�liên�quan�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�đối�tượng�nghiên�cứu�

và�một�số�yếu�tố�liên�quan.

Nhận�xét:�Có�mối�liên�quan�của�điểm�kiến�thức�

của�sinh�viên�với�các�yếu�tố�tuổi,�ngành�học,�chức�

vụ�trong�lớp,�tự�nhận�thấy�sự�cần�thiết�của�SCCBĐ,�

nhu�cầu�được�đào�tạo/�tập�huấn�về�SCCBĐ,�tham�

gia�sơ�cứu�cho�người�bị�nạn.�Không�có�mối�liên�

quan�điểm�kiến�thức�của�sinh�viên�với�giới�tính�và�

đào�tạo�trước�đó�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu.�

3.3.�Nhu�cầu�đào�tạo�và�một�số� yếu� tố� liên�

quan�đến�đào�tạo�sơ�cấp�cứu�ban�đầu.

Bảng�3.�Thông�tin�về�nhu�cầu�đào�tạo/�tập�huấn�về�sơ�cấp�cứu�của�sinh�viên
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Nhận�xét:�Số�sinh�viên�đã�được�đào�tạo�về�SCCBĐ�chỉ�chiếm�25,7%,�nhu�cầu�đào�tạo/�tập�huấn�của�sinh�

viên�về�SCCBĐ�chiếm�đến�hơn�90%.

Bảng�4.�Mối�liên�quan�giữa�kiến�thức�và�tham�gia�các�khóa�đào�tạo/�tập�huấn�

của�đối�tượng�nghiên�cứu

Nhận�xét:�Có�sự�khác�biệt�kiến�thức�SCCBĐ�giữa�2�nhóm�sinh�viên�đã�được�đào�tạo�SCCBĐ�và�

sinh�viên�chưa�được�đào�tạo�SCCBĐ�ở�các�chủ�đề�hồi�sức�tim�phổi�-�CRP,�dị�vật�đường�thở,�gãy�

xương�và�rắn�cắn.
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4.�Thảo�luận

Trong� nghiên� cứu� của� chúng� tôi,� điểm� kiến�

thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên�trung�

bình�là�7�±�1,93�trên�12�câu�hỏi�tình�huống,�tỷ�lệ�

sinh�viên�trả�lời�được�đúng�trên�70%�tổng�số�câu�

hỏi�là�27,4%,�với�cùng�một�cách�đánh�giá�nhưng�

kết�quả�này�thấp� �hơn�nhiều�so�với�nghiên�cứu�

của�Ali�S.�Mobarak�và�cộng�sự�ở�các�trường�tại�

Ả� Rập,� với� kết� quả� nghiên� cứu� là� 57,22%� [5].�

Thiếu�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�có�thể�là�

do� thiếu� đào� tạo� hoặc�phương� pháp� giảng�dạy,�

truyền�thông�chưa�hiệu�quả�[6],�bên�cạnh�đó�với�

những�kinh�nghiệm�dân�gian�và�các�nguồn�tin�sai�

lệch�ở�một�số�trang�web�trên�internet�làm�sai�lệch�

kiến� thức�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên.�

Trong�nhóm�sinh�viên�chúng�tôi�nghiên�cứu,�kiến�

thức�sinh�viên�còn�thiếu�cao�nhất�ở�các�chủ�đề�về�

hồi�sức�tim�phổi,�co�giật,�chảy�máu�cam.

Với�nhóm�sinh�viên�này,�chúng�tôi�đã�tìm�thấy�

một�số�yếu�tố�liên�quan�có�ý�nghĩa�thống�kê�(p<�

0,05)�đến�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�

viên� đó� là� tuổi,� ngành� học,� chức� vụ� trong� lớp,�

sinh�viên�tự�nhận�thấy�sự�cần�thiết�của�kỹ�năng�

sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�nhu�cầu�về�đào�tạo/�tập�huấn�

sơ�cấp�cứu�ban�đầu�và�tham�gia�sơ�cấp�cứu�người�

bị�nạn�trong�1�năm�qua.

Nghiên� cứu� cho� thấy,� những� sinh� viên� học�

ngành� khối�khoa�học�sức�khỏe�sẽ�có�kiến� thức�

cao� hơn� khối� ngành� không� liên� quan� đến� sức�

khỏe,�vì�sinh�viên�ở�khối�ngành�này�họ�được�tiếp�

cận�với�một�lượng�lớn�kiến�thức�y�học�liên�quan�

đến�sơ�cấp�cứu�ban�đầu.�Điều�này�tương�tự�với�

nghiên�cứu�của�Afrasyab�Khan�trong�nghiên�cứu�

“Thái�độ�và�kiến�thức�thực�tiễn�của�sinh�viên�đại�

học�về�các�biện�pháp�sơ�cứu�ở�Pakistan”�[8].

Điểm�trung�bình�về�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�ban�

đầu�của�sinh�viên�là�cán�bộ�đoàn�thanh�niên�(7,39�

±�1,90)�thì�cao�hơn�sinh�viên�là�cán�bộ�lớp�(7,36�±�

1,79)�và�sinh�viên�không�có�chức�vụ�(7,18�±�1,97),�

sự�khác�biệt�này�có�ý�nghĩa�thống�kê�với�p�<0,0,�

những�sinh�viên�là�cán�bộ�đoàn�thanh�niên�sẽ�tham�

gia�tích�cực�vào�các�hoạt�động�phong�trào�thanh�

niên�và�được�tập�huấn/�đào�tạo�về�các�kỹ�năng�nói�

chung�và�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�nói�riêng,�vì�vậy�nên�

nhóm�sinh�viên�này�có�kiến�thức�về�các�kỹ�năng�sơ�

cấp�cứu�ban�đầu�cao�hơn.

Nghiên�cứu�tìm�thấy�mối�liên�quan�giữa�điểm�

kiến�thức�và�sự�đánh�giá�tầm�quan�trọng�của�sơ�

cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên.�Ở�nhóm�sinh�viên�

này,�khi�họ�tự�nhận�thấy�tầm�quan�trọng�của�các�

kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�thì�họ�sẽ�tìm�hiểu�và�

có�hứng�thú�với�những� thông�tin� liên�quan�đến�

các�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�vì�thế�nên�kiến�

thức�của�họ�cao�hơn.

Những�sinh�viên�tham�gia�vào�việc�sơ�cấp�cứu�

cho�người�bị�nạn�thì�có�kiến�thức�về�sơ�cấp�cứu�

ban�đầu�cao�hơn�nhóm�còn�lại,�vì�ở�nhóm�sinh�

viên�này�họ�có�kiến�thức�cũng�như�kỹ�năng�nên�

họ�tự�tin�và�có�thể�tham�gia�vào�các�tình�huống�

sơ�cấp�cứu�người�bị�nạn,�nhưng�ngược�lại�khi�họ�

sơ�cứu�cho�nhiều�tình�huống�thì�kiến�thức�và�kỹ�

năng�của�họ�cũng�tăng�lên.

Trong�nghiên�cứu�này,�có�25,7%�sinh�viên�đã�

tham�dự�các� khóa� đào� tạo/� tập� huấn� về� sơ� cấp�

cứu.�Và�có� trên�90%�sinh�viên�muốn�được�đào�

tạo/�tìm�hiểu�về�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�cũng�tương�

tự�như�kết�quả�nghiên�cứu�của�Afrasyab�Khan,�

trong�đó�94,4%�sinh�viên�muốn�đào� tạo�sơ�cấp�

cứu�là�một�phần�trong�chương�trình�học�của�họ�

[8].� Kết� quả� này� đặt� ra�một� nhu� cầu� cấp� thiết�

trong�đào�tạo,�truyền�thông�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�

ban�đầu�ở�sinh�viên.

Kiến�thức�của�các�sinh�viên�được�đào�tạo�tốt�hơn�

đáng�kể�so�với�những�sinh�viên�chưa�qua�đào�tạo�

ở�mức�độ�tin�cậy�95%�ở�các�chủ�đề�dị�vật�đường�

thở,� gãy� xương,� rắn� cắn.� Một� cuộc� nghiên� cứu�

do�Parnell�MM�và�các�cộng�sự� tiến�hành�ở�New�

Zealand�về�học�sinh�trung�học�cho�thấy�kiến�thức�

của�các�học�viên�được�đào�tạo�tốt�hơn�so�với�những�

người�không�được�đào�tạo�[7].�Ở�Bảng�2,�chúng�ta�

thấy�không�có�sự�liên�quan�giữa�kiến�thức�tổng�số�

12�câu�hỏi,�nhưng�ở�Bảng�4�với�những�chủ�đề�riêng�

lẻ�thì�chúng�tôi�tìm�thấy�sự�liên�quan,�điều�này�được�

hiểu�rằng�đối�với�những�khóa�tập�huấn�sinh�viên�
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tham�gia�thường�tập�trung�ở�các�chủ�đề�dị�vật�đường�

thở,�hồi�sức�tim�phổi�-�CPR,�gãy�xương,�rắn�cắn.�

Còn�đối�với�các�chủ�đề�còn�lại�thì�chưa�được�chú�

trọng�hoặc�đào�tạo�chưa�hiệu�quả.�Điều�này�đặt�ra�

vấn�đề�cấp�thiết�cần�có�những�khóa�đào�tạo�bổ�sung�

để�nâng�cao�các�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�của�sinh�viên.�

Ở�Bảng�4,�với�biến�số�hồi�sức�tim�phổi�-�CPR�thì�

những�sinh�viên�được�đào�tạo�lại�có�kiến�thức�kém�

hơn�so�với�sinh�viên�không�được�đào�tạo,�vì�trong�

hồi�sức�tim�phổi�các�phương�pháp�dần�được�chứng�

minh�và�áp�dụng,�từ�năm�2010,�Hiệp�hội�Tim�mạch�

Hoa�Kỳ�(AHA)�đã�làm�thay�đổi�chuỗi�ABC�(đường�

thở,�hô�hấp�nhân�tạo,�ép�tim)�của�CPR�thành�CAB�

(ép�tim,�đường�thở,�hô�hấp�nhân�tạo)�[9]�nên�những�

sinh�viên�được�đào� tạo� bằng�phương�pháp�cũ�đã�

chọn�sai�câu� trả�lời.�Điều�này�cho�thấy�rằng,�nội�

dung�cung�cấp�cho�học�viên�trong�các�khóa�đào�tạo�

phải�chính�xác�và�luôn�được�cập�nhật,�bên�cạnh�đó�

cần�có�những�khóa�học/�tập�huấn�bổ�sung�liên�tục�

kiến�thức,�kỹ�năng�cho�sinh�viên.

5.�Kết�luận

5.1.�Điểm�trung�bình�về�kiến�thức�sơ�cấp�cứu�

ban�đầu�của�sinh�viên�là�7�±�1,93,�tỷ�lệ�sinh�viên�

trả� lời� được� đúng� trên� 70%� tổng� số� câu� hỏi� là�

27,4%.�Một�số�yếu�tố�liên�quan�đến�kiến�thức�sơ�

cấp�cứu�ban�đầu�của�sinh�viên�là�tuổi,�ngành�học,�

chức�vụ�trong�lớp,�sinh�viên�tự�nhận�thấy�sự�cần�

thiết�của�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu,�nhu�cầu�về�

đào�tạo/�tập�huấn�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�và�tham�gia�

sơ�cấp�cứu�người�bị�nạn.

5.2.�Số�sinh�viên�đã�được�đào�tạo�về�SCCBĐ�

chỉ�chiếm�25,7%,�nhu�cầu�đào�tạo/�tập�huấn�của�

sinh�viên�về�SCCBĐ�chiếm�đến�hơn�90%.�Có�sự�

liên�quan�giữa�đào�tạo�và�kiến�thức�các�chủ�đề�sơ�

cấp�cứu�về�gãy�xương,�rắn�cắn,�dị�vật�đường�thở,�

hồi�sức�tim�phổi.

6.�Kiến�nghị

Nhà�nước�nên�thường�xuyên�mở�các� lớp�đào�

tạo�và�truyền�thông�về�kỹ�năng�sơ�cấp�cứu�ban�đầu�

trong�cộng�đồng,�đặc�biệt�là�đối�tượng�sinh�viên.
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