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TÌNH HÌNH CHUYỂN DẠ VÀ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN 
HIV CỦA SẢN PHỤ CÓ CHẨN ĐOÁN SÀNG LỌC HIV (+) 
SINH TẠI BVĐK TỈNH ĐỒNG NAI 2005-2010

Nguyễn Mạnh Hoan*

Mục tiêu khảo sát tình hình chuyển dạ-sinh và dự phòng lây truyền HIV của các sản phụ có 
xét nghiệm sàng lọc HIV (+) đến sinh tại Khoa Sản- Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Phương pháp nghiên cứu: báo cáo hàng loạt ca được thực hiện từ 01/01/2005 đến 31/12/2010 
gồm 174 sản phụ vào sanh tại BVĐK Đồng Nai có chẩn đoán sàng lọc HIV dương tính. Kết 
quả: Tỉ lệ sản phụ đến sanh có xét nghiệm sàng lọc (+) là 0,3%. Thời gian chuyển dạ trên 
1giờ chiếm 93,5%. Chuyển dạ có vỡ ối sớm trên 4 giờ chiếm 23,94%. Sanh ngã âm đạo chiếm 
tỉ lệ 83,1% so với sanh mổ là 16,9%. Trẻ nhẹ cân non tháng, cân nặng dưới 2500g chiếm tỉ lệ 
21,2%. Tỉ lệ hoá dự phòng cho mẹ 62,0 % và cho con là 72,9%. Nuôi con từ nguồn sữa công 
thức hoàn toàn chiếm 63,2%, từ nguồn sữa mẹ hoàn toàn 25,2% và nguồn sữa dặm 11,4%.

Abstract
Situation of labor and prevention of mother to child transmission of HIV in women 
having HIV screening test (+) at Dong Nai Hospital from 2005-2010
Objective : to study the birth labor situation and prevention of mother to child transmission 
of HIV in women having HIV screening test (+) at Dong Nai Hospital. Methods :A cases 
serie from 01/01/2005 to 31/12/2010 in women having HIV screening test (+), have not yet 
determined resut of HIV(+), who deliveried at Dong Nai Hospital. Results: The rate of 
women having HIV screening test (+) delivered at Dong Nai Hospital was 0.3%. 93.5% had 
labor time over 1 hour. 23.9% have membrane premature rupture over 4 hours. Vaginal 
delivery rate was 83.1%, C section rate was 16.9%. Premature and low birth weigh rate 
was 21.2%. 62% of mothers and  72.9% of newborns received HIV infectious preventive 
medicaments. 63.2% newborns received absolutely formular milk, 25.2% received 
absolutely breast feeding, and 11.4% received mixed formular milk and breast feeding.

(*) Khoa Phụ sản BVĐK tỉnh Đồng Nai
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Đặt vấn đề   
Trước tình hình nhiễm HIV có xu hướng 

gia tăng, nhóm “Phụ nữ mang thai”, là 
nhóm có nguy cơ thấp, cũng tăng tỉ lệ nhiễm 
bệnh gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho 
người mẹ, cho con của họ và cho xã hội. Để 
can thiệp, thực hiện nghị định 49/2003 và 
36/2004 của Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Y 
tế đã đề ra các mục tiêu đến năm 2010 phải 
khống chế tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm 
HIV ở mức < 0,5% và tỷ lệ trẻ em bị nhiễm 
HIV do mẹ truyền sang < 10%[1].

Tại BVĐK Đồng Nai, trong 5 năm qua 
(2005-2010), chúng tôi nhận thấy tình trạng 
sản phụ đến sinh có xét nghiệm sàng lọc 
HIV (+) chưa được làm xét nghiệm tầm soát 
HIV trước khi nhập viện có tỉ lệ cao. Vì vậy 
nguy cơ lây truyền cho con của họ rất cao 
do sự can thiệp dự phòng chậm trễ, chỉ chủ 
yếu dựa vào các biện pháp dự phòng trong 
giai đoạn chuyển dạ và sau sanh tại bệnh 
viện. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi 
tìm hiểu tình hình chuyển dạ-sanh và dự 
phòng lây truyền HIV của các sản phụ có 
xét nghiệm sàng lọc HIV (+) sanh tại khoa 
sản của bệnh viện, từ đó chúng tôi hy vọng 
tìm được giải pháp can thiệp có hiệu quả 

tốt nhất để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ 
sang con trong giai đoạn chuyển dạ-sanh 
và sau sanh trước khi có xét nghiệm khẳng 
định.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu  
Phương pháp nghiên cứu : báo cáo hàng  

loạt ca
Đối tượng nghiên cứu     
Dân số mục tiêu : Các sản phụ khi chuyển 

dạ sanh có xét nghiệm sàng lọc HIV (+) 
Dân số nghiên cứu : Các sản phụ sinh tại 

khoa sản BVĐK Đồng Nai từ 01/01/2005 - 
31/12/2010 có chẩn đoán sàng lọc HIV(+) dựa 
trên test nhanh HIV(+). 

Tiêu chuẩn chọn : Tất cả các sản phụ sinh tại 
BVĐK Đồng Nai từ 01/01/2005 - 31/12/2010 
có test nhanh HIV(+)                                                

Tiêu chuẩn loại trừ   
+ Các sản phụ có test sàng lọc HIV(+) 

nhập viện sau sinh (sanh ngoại viện)  
+ Các sản phụ chuyển dạ-sinh ở BVĐN đã 

có xét ngiệm khẳng định nhiễm HIV trước 
chuyển dạ 

Cách thu thập và xử lý số liệu : Thu thập số 
liệu dựa trên bệnh án (tên các sản phụ được 
mã hoá).    

Kết quả và bàn luận 
Tình hình xét nghiệm HIV của các sản phụ đến sinh  

Bảng 1. Tình hình xét nghiệm sàng lọc

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng số

Số sản phụ làm test 
sàng lọc trong năm 7382 8584 9720 11209 10874 7553 52322

Số sản phụ có test 
sàng lọc (+): n (%)

24 
(0.33)

28 
(0.33)

28 
(0.29)

35 
(0.31)

33 
(0.30)

26 
(0.34)

174 
(0.33)

p 0.99
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Tại BVĐK tỉnh Đồng Nai, từ năm 2005-
2010, có 56651 sản phụ đến sinh, trong số đó 
tỉ lệ sản phụ đồng ý làm xét nghiệm sàng lọc 
khi nhập viện là 92.36% (n=52322). Sau khi 
có xét nghiệm sàng lọc (+), mẫu máu được 
chẩn đoán xác định tại Trung tâm Y tế dự 
phòng tỉnh Đồng Nai theo Phương cách 3, 
qui định của Bộ Y tế.

Nghiên cứu cho thấy trong 6 năm qua 
tỉ lệ sản phụ đến sinh tại BVĐK ĐN có xét 
nghiệm sàng lọc HIV(+) khoảng 0.33%, 
không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

các năm (p = 0,99),  chúng tôi nhận thấy tỉ lệ 
này không giảm vì các lý do sau:  

- Chỉ có khoảng 37% số thai phụ đến 
khám thai tại BVĐK ĐN đồng ý làm xét 
nghiệm sàng lọc.                                                         

- Tỉ lệ sản phụ đến sinh và đã khám thai 
tại BV ít nhất 1 lần chỉ bằng 30% tổng số sanh 
của BV                               

- Dân số phụ nữ ở tuổi sinh sản tại tỉnh 
Đồng Nai rất biến động về số lượng và nơi 
cư trú.      

Bảng 2. Tình hình xét nghiệm khẳng định

Số mẫu XN sàng lọc (+) gửi 
làm XN khẳng định N = 167 XN khẳng định (+) XN khẳng định (-)

Tần số (n) 154 13

Tỉ lệ (%) 92.2 7.8
Trong tổng số 174 sản phụ xét nghiệm sàng lọc (+) có 4.0% (n=7) sản phụ từ chối làm 

xét nghiệm khẳng định hoặc trốn viện, 96% (n = 167) sản phụ đồng ý xét nghiệm khẳng 
định và cho kết quả khẳng định (+) 154 mẫu. Như vậy tỉ lệ sản phụ chuyển dạ sinh tại 
bệnh viện có xét nghiệm sàng lọc (+) thực sự bị nhiễm HIV là cao (92.2%) và việc thực 
hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ngay khi chưa có kết quả khẳng định là 
rất cần thiết.  

Đặc điểm của mẫu   

Bảng 3. Một số đặc điểm chung của mẫu (n=174)

n %

Tuổi

< 20 10 5,8

20 – 29 129 74,1

30 – 39 32 18,4

≥ 40 3 1,7

Số con đã có

0 83 47,9

1 71 40,8

2 15 8,5

>2 5 2,8

Nơi cư trú

Nội thành 101 57,7

Ngoại thành 27 15,5

Ngoài tỉnh 46 26,8
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Nghề nghiệp

Buôn bán 20 11,3

Nội trợ 76 43,7

Nông 5 2,8

Công nhân viên 2 1,4

Công nhân 64 36,6

Khác 7 4,2

tâm thành phố. Ngoại thành cũng có tỉ lệ 
cao do các sản phụ từ các tỉnh lận cận sống ở 
huyện giáp ranh với thành phố Biên Hoà đến 
hoặc từ tỉnh xa khác tới lưu cư sinh sống.

Thống kê về công việc đã phản ánh tình 
hình dịch HIV đang trở nên phổ biến ở mọi 
thành phần xã hội, đặc biệt là giới nội trợ 
43.7% và công nhân 36.6%. Tương tự một 
nghiên cứu của Trần Thị Lợi năm 2007 cho 
tỉ lệ nội trợ 44.4%, công nhân 28.7%[5]. Nhóm 
“nghề khác” có 3 cắt tóc, 1 phạm nhân, 3 
không khai nghề nghiệp. Nhóm nội trợ là 
nhóm chủ yếu bị lây nhiễm từ chồng, vì 
đa số họ chỉ quan hệ tình dục với chồng và 
không có hành vi nguy cơ khác, chúng tôi 
không phân tích chi tiết biến số này trong 
nghiên cứu.                                                                 

Thống kê tuổi cho thấy nhóm tuổi 20 - 
29 chiếm tỉ lệ cao nhất 74,1%, đây là nhóm 
tuổi có tỉ suất sanh cao nhất ở VN và hiện 
nay nhóm tuổi này đang có xu hướng nhiễm 
HIV ngày càng tăng. Năm 1993 nhóm này 
chiếm 15% tổng số phụ nữ nhiễm HIV, đến 
cuối năm 2002 là 62%[8],[16]. Trong nghiên 
cứu, sản phụ nhỏ tuổi nhất 15 tuổi (n=1), lớn 
nhất 42 tuổi (n=1), tuổi trung bình 24. Nhóm 
sản phụ sinh lần đầu hoặc sinh lần 2 chiếm 
tỉ lệ cao do xu hướng sinh ít con của các gia 
đình trẻ ngày nay, đồng thời nhóm tuổi có 
tỉ lệ sanh cao nhất trong nghiên cứu còn trẻ 
tuổi, 79,9% dưới 29 tuổi. 

Về nơi cư trú, số sản phụ sống ở nội thành 
đến sinh tại BVĐK tỉnh Đồng Nai chiếm tỉ lệ 
cao nhất là 57,7%  do BV được đặt tại trung 

Đặc điểm chuyển dạ và sơ sinh   
Bảng 4. Đặc điểm chuyển dạ

N = 174
Tuổi thai (tuần)

.
<37    37-42    >42

Thời gian    
chuyển dạ (giờ)

< 1           > 1

Thời gian ối       
vỡ sớm (giờ)
< 4             > 4

Ngã sinh

MLT           ÂĐ

Tần số (n) 27      137     10 11            163 133            41 29              145

Tỉ lệ (%) 15.5   78.9  5.6 6.5         93.5 76.0       24.0 16.9        83.1

Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sản phụ sinh 
non tháng khá cao 15,5%, thai non nhất 28 
tuần (n=1), đây là nhóm có nguy cơ cao vì 
sơ sinh non tháng đã đươc chứng minh có 
nhiều nguy cơ bị lây truyền HIV hơn sơ sinh 
đủ tháng[2],[9],[12]. 

Về thời gian chuyển dạ, chỉ 6,5% thời gian 
chuyển dạ dưới 1 giờ nên hầu hết các sản 

phụ vẫn còn đủ thời gian để hoá dự phòng 
có hiệu quả. Phần lớn các cuộc chuyển dạ 
(76%) có ối vỡ sớm chưa tới 4giờ, đây là 
khoảng thời gian cần can thiệp giúp sanh 
sớm vì khi vỡ ối trên 4 giờ nguy cơ lây tăng 
4.4% và mỗi giờ vỡ ối nguy cơ lây truyền sẽ 
tăng 2%[8],[9],[12]. Sinh ngã âm đạo chiếm đa 
số 83,1% so với sinh mổ là 16,9%, tương tự 
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với nghiên cứu tại BV Phụ sản Trung ương 
tỉ lệ sanh ngã âm đạo 80,52% và tỉ lệ mổ lấy 
thai 19,48% (N = 145, 2005-2006). Qua nhiều 
nghiên cứu, mức độ lây nhiễm đã được xác 
nhận ở trẻ sanh mổ chưa có vỡ ối thấp hơn 
so với trẻ sanh qua ngã âm đạo[9],[13]. Một 
nghiên cứu tại châu Âu trên 1254 bà mẹ 

bị nhiễm HIV phát hiện 17,6% số trẻ bị lây 
nhiễm do sinh ngã âm đạo trong khi chỉ 
11,7% do sanh mổ[6]. Tuy nhiên mổ lấy thai 
không được khuyến cáo là một biện pháp 
để làm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ 
sang con[8],[14].                                  

Bảng 5. Đặc điểm sơ sinh

N = 174                  Chỉ số Apgar
 < 4               4 - 6                ≥ 7

Trong lượng thai
< 2500                   ≥ 2500    

Tần số (n)    4                  17                   153  37                          137               
Tỉ lệ (%)    2.3             9.8                87.9            21.3                     78.7            

Tỉ lệ sơ sinh cần hồi sức tích cực sau sinh 
với điểm số Apgar <7 là 12,1%, số trẻ này sẽ 
bị tăng nguy cơ lây nhiễm do các can thiệp 
hồi sức xâm lấn[2],[9],[12].  21,3%  số trẻ sơ sinh 
có cân nặng < 2500g, lý do tỉ lệ trẻ sinh non 

ở nghiên cứu là 15.5% cộng thêm một tỉ lệ 
trẻ nhẹ cân do bị suy dinh dưỡng. Nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh trẻ có cân nặng 
dưới 2500g sẽ có nhiều nguy cơ lây nhiễm 
cao hơn so với trẻ bình thường[[5],[12].            

Tình hình dự phòng
Bảng 6. Tình hình Hoá dự phòng và Nguồn sữa

n % p

Hoá dự phòng 
cho mẹ

2005 – 2007  
(N=80)

19 23.8 < 0.001

2008 – 2010   
(N=94)

89 94.7

2005 – 2010   
(N=174)

108 62.0

Hoá dự phòng 
cho con

2005 – 2007   
(N=80)

33 41.3 < 0.001

2008 – 2010   
(N=94)

94 100.0

2005 – 2010   
(N=174)

127 73.0

Nguồn sữa
(N = 174)

Sữa mẹ hoàn 
toàn 44 25.3

Sữa công thức 
hoàn toàn

110 63.2

Sữa mẹ + sữa 
công thức

20 11.5

Trong 3 năm đầu 2005-1007, tại BVĐK 
Đồng Nai bắt đầu triển khai hoá dự phòng, 
nguồn thuốc chưa đủ và không thường 
xuyên, mặt khác nhân viên y tế chưa có nhiều 
kinh nghiệm về tư vấn và điều trị dự phòng 

HIV nên tỉ lệ hoá dự phòng cho mẹ chỉ đạt 
23,8% và cho con là 41,3%.           

Từ năm 2008-2010, tình hình hoá dự phòng 
cải thiện rõ rệt nhờ nguồn thuốc có đủ và bệnh 
viện đã thực hiện phác đồ nghiêm ngặt, hoá 



36 l TẠP CHÍ PHỤ SẢN, Tập 10, Số 1, Tháng 3 - 2012

dự phòng cho mẹ 94,68% và cho con 100%, có 
sự khác biệt rõ rệt so với 3 năm 2005-2010 (p 
< 0,001)   

Về nguồn sữa, sau khi được tư vấn có 
63,68% sản phụ không cho bú mẹ hoàn toàn, 
25,3% vì kinh tế quá khó khăn nên người mẹ 
được khuyến cáo cho bú mẹ hoàn toàn. Tuy 
nhiên vẫn còn 11,5% sản phụ vừa cho bú mẹ 
vừa cho bú sữa công thức, nhóm này có nguy 
cơ lây truyền HIV sau sanh cho con cao nhất 
trong ba cách cho bú[3],[8]. 

Kết luận  
Qua nghiên cứu 174 sản phụ vào sinh tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai từ năm 

2005-2010 có chẩn đoán sàng lọc HIV dương 
tính. Chúng tôi có kết luận như sau:   

1.  Tỉ lệ sản phụ đến sinh có xét nghiệm 
sàng lọc HIV (+) là 0,33%.  

2.  Thời gian chuyển dạ trên 1giờ chiếm 
93,55%. Chuyển dạ có vỡ ối sớm trên 4giờ 
chiếm 24%. Sinh đường âm đạo chiếm tỉ lệ 
83,1% so với mổ lấy thai là 16,9%.                                                              

3.  Trẻ nhẹ cân non tháng có cân nặng 
dưới 2500g chiếm tỉ lệ 21,3%.   

4.  Tỉ lệ hoá dự phòng cho mẹ 62,0% 
và cho con là 73,0%. Nuội con từ nguồn 
sữa công thức hoàn toàn chiếm 63,2%, từ 
nguồn sữa mẹ hoàn toàn 25,3% và nguồn 
sữa dặm 11,5%.          
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