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Bệnh tim ở
trẻ em: Sự thật
Thông tin và sự kiện chính về bệnh
tim ở trẻ em.

Bệnh tim ở trẻ em là gì?

Những dị tật tim này có thể là bẩm sinh hoặc xảy
ra trong thời thơ ấu. Bẩm sinh nghĩa là có từ lúc
chào đời. Không bẩm sinh có nghĩa là xảy ra sau
này trong thời thơ ấu.

MỖI NGÀY TẠI ÚC

CÓ 8 EM

BÉ SINH RA BỊ BỆNH
TIM BẨM SINH.1

Dị tật tim bẩm sinh là loại dị tật khi chào đời
phổ biến nhất. Cứ 100 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ
bị dị tật tim. 1
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Bệnh tim ở trẻ em không giống bất kỳ bệnh tim
nào khác vì đây là căn bệnh kéo dài cả đời.
Hiện không có cách chữa dứt bệnh tim ở trẻ em,
nhưng các cách điều trị ngày càng hiệu quả hơn.
Hầu hết trẻ em bị vấn đề về tim vẫn sống lâu và
sống bình thường.

95%

trẻ em chào đời bị
dị tật tim bẩm sinh
sẽ vẫn sống được
đến tuổi trưởng
thành.4

Ngày nay, có hơn 65.000 trẻ em và người
Úc trưởng thành bị bệnh tim ở trẻ em
mạn tính.2
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Bệnh tim ở trẻ em (Childhood heart disease – CHD)
là thuật ngữ chung cho các bệnh ảnh hưởng đến
cách tim hoạt động.

Tim hoạt động như thế nào?

Dị tật tim bẩm sinh là gì?

Trái tim là một cơ bắp. Công việc của tim là bơm
máu đi khắp cơ thể. Máu vận chuyển ôxy và chất
dinh dưỡng cần thiết đến các bộ phận trong cơ
thể để duy trì các bộ phận này luôn khỏe mạnh
và hoạt động tốt.

Bẩm sinh có nghĩa là bị dị tật tim ngay từ khi
chào đời. Các dị tật bẩm sinh xảy ra khi tim đứa
trẻ không phát triển đúng đắn trong thai kỳ.
Có nhiều loại dị tật khác nhau và mỗi loại có thể
có tác động khác nhau.

Trái tim chia thành bốn ngăn, hai ngăn bên phải
và hai ngăn bên trái.

Các loại dị tật chính là:

PHỔI

Tâm nhĩ trái

Tâm nhĩ phải

Tâm thất phải

Tâm thất trái

THÂN THỂ
Nguồn: Royal Children’s Hospital Melbourne

Với mỗi nhịp tim, tim sẽ bơm máu đi khắp cơ thể.
Để làm điều này, bên trái và bên phải của tim
thực hiện các nhiệm vụ khác nhau:
• Phía bên phải (màu xanh dương trong hình vẽ)
nhận máu ít ôxy từ cơ thể và bơm vào phổi, để
lấy ôxy
• Phía bên trái (màu đỏ) nhận máu giàu ôxy này
từ phổi và bơm đi khắp cơ thể

• Các lỗ trong tim làm cho máu ít ôxy và giàu
ôxy trộn lẫn với nhau. Điều này có nghĩa là cơ
thể không nhận được đủ ôxy.
Ví dụ: Dị tật thông liên nhĩ, dị tật thông liên
thất, dị tật thông liên nhĩ thất
• Dòng máu lưu chuyển bị cản trở xảy ra
khi các mạch máu hoặc van tim hẹp hơn so
với quả tim bình thường. Điều này có nghĩa
là tim phải bơm nhiều hơn để bơm máu đi
khắp cơ thể.
Ví dụ: Hẹp động mạch phổi, hẹp động
mạch chủ
• Mạch máu bất thường xảy ra khi các mạch
máu không hình thành đúng đắn hoặc hình
thành sai vị trí. Điều này ảnh hưởng đến dòng
máu giàu ôxy lưu chuyển đi khắp cơ thể.
Ví dụ: Các mạch lớn chuyển vị, hẹp động
mạch chủ một đoạn ngắn
• Van tim bất thường xảy ra khi van tim không
đóng và mở đúng đắn. Điều này khiến tim khó
bơm đủ lượng máu giàu ôxy cho cơ thể.
Ví dụ: Dị tật van động mạch phổi
• Tim phát triển chưa đầy đủ xảy ra khi phần
chính tim đứa trẻ không phát triển bình
thường trong thời kỳ mang thai.
Ví dụ: Hội chứng tim trái thiểu sản
• Các dị tật kết hợp có thể xảy ra khi em bé
chào đời bị nhiều hơn một dị tật.
Ví dụ: Tứ Chứng Fallot

Sau khi cung cấp ôxy, máu quay trở về tim và chu
kỳ này bắt đầu lại.
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Nguyên nhân nào gây ra bệnh
tim bẩm sinh?
Trong khoảng 80% trường hợp bị bệnh tim
bẩm sinh, nguyên nhân không rõ.3
Một số nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ đã
biết là di truyền, bệnh tật trong khi mang thai
và các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe của
người mẹ khi mang thai.

Điều trị bệnh tim bẩm sinh
như thế nào?

Hai loại bệnh tim không bẩm sinh chính ở trẻ
em là:
Bệnh thấp khớp tim xảy ra khi các van tim bị hư
hại do bị một hoặc nhiều đợt Sốt Thấp khớp Cấp
(Acute Rheumatic Fever – ARF). Nếu không điều
trị sốt thấp khớp, bệnh này có thể khiến tim bị
hư hại vĩnh viễn. Không có cách chữa dứt bệnh
thấp khớp tim, nhưng có thể ngăn ngừa chứng
nhiễm trùng gây ra bệnh này. Các yếu tố rủi ro
bao gồm nghèo khó, sống quá đông đúc và
thiếu thốn dịch vụ chăm sóc y tế. Ở Úc, RHD ảnh
hưởng nhiều nhất đến các cộng đồng Thổ dân và
dân đảo Torres Strait.

Một số dị tật tim bẩm sinh nhẹ và không cần
điều trị. Một số có thể phức tạp và có thể cần
nhiều cuộc phẫu thuật trong vài năm.
95% trẻ em chào đời bị dị tật tim bẩm sinh
sẽ sống được cho đến tuổi trưởng thành.4
Ngày nay, ở Úc có nhiều người lớn bị bệnh tim
bẩm sinh mạn tính hơn trẻ em.

Hơn một nửa trẻ em bị bệnh
tim bẩm sinh sẽ cần phẫu thuật
hoặc điều trị dựa trên ống dẫn
ở một lúc nào đó trong cuộc đời
các em.5

Bệnh tim không bẩm sinh là gì?
Bệnh tim không bẩm sinh là vấn đề phát triển
sau khi chào đời. Một số trẻ bị dị tật tim do bệnh
tật hoặc nhiễm trùng trong thời thơ ấu.
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94% ca Sốt Thấp khớp Cấp
được báo cáo ở Úc là của
người Thổ dân và dân đảo
Torres Strait.6
Bệnh Kawasaki gây sưng mạch máu, kể cả
những mạch máu dẫn đến tim. Bệnh này chủ yếu
ảnh hưởng đến trẻ em dưới năm tuổi. Nguyên
nhân gây ra bệnh Kawasaki chưa chứng minh
được. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nguyên
nhân gây ra bệnh này là phản ứng bất thường
của hệ thống miễn dịch đối với một loại vi
trùng thông thường. Hầu hết trẻ em được chẩn
đoán và điều trị sớm sẽ hồi phục hoàn toàn và
tim không bị hư hại. Có tới 10% trẻ em bị bệnh
Kawasaki phát triển các vấn đề về tim liên tục.7
Các bệnh khác có thể dẫn đến bệnh tim không
bẩm sinh ở trẻ em bao gồm viêm cơ tim (viêm
cơ bắp tim) và bệnh cơ tim phì đại (bệnh cơ bắp
tim). Trẻ em cũng có thể chào đời bị chứng rối
loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc không bẩm sinh,
tức là nhịp tim bất thường.
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Tìm thêm thông tin và nhờ
trợ giúp ở đâu
HeartKids
heartkids.org.au
Tìm hiểu thêm về Bệnh tim ở trẻ em và sự hỗ trợ
mà HeartKids có thể cung cấp cho quý vị.
1800 432 785
Hãy gọi cho Đường dây trợ giúp HeartKids để được
hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn.
@HeartKidsAustralia
@HeartKids

RHDAustralia
rhdaustralia.org.au

KD Foundation
kdfoundation.org.au
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