
CHƯƠNG TRÌNH CỨU THƯƠNG 
CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 
 
DO HỘI HỒNG THẬP TỰ BERLIN BIÊN SOẠN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mục Lục 
 

1. Chuỗi dây cứu thương 
2. Gọi cấp cứu 
3. ðiều trị vết thương 
4. Vật liệu băng bó vết thương 
5. Hộp băng vết thương 
6. Băng huyết 
7. Bất tỉnh, thế nằm nghiêng an toàn 
8. Trúng ñộc 
9. Chảy máu mũi, vết ong/muỗi chích 
10. Gẫy xương 
11. An toàn trong giờ học thể thao 
12. Thông báo về tai nạn 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Chuỗi dây cứu thương 
 

 
 
 
 
1.1 Những biện pháp khẩn cấp / Gọi cấp cứu 
 
- nơi bị thương phải an toàn 
- máu chảy nhiều phải ñược cầm lập tức 
- người bị bất tỉnh phải ñược nằm ở thế nghiêng an toàn 
- phải kêu người lớn ñến giúp ñỡ 
- phải gọi cho Cảnh sát hay Sở cứu hỏa 
 
1.2 Những biện pháp kế tiếp 
 
- săn sóc và theo dõi bệnh nhân cũng như ñiều trị các vết thương của bệnh nhân 
 
1.3 Dịch vụ cấp cứu 
 
Tùy theo mức ñộ nặng nhẹ của vết thương có nhiều cách ñể chuyên chở bệnh 
nhân:   
- xe cứu thương 
- xe cấp cứu 
- xe Bác sĩ trực khẩn cấp 
- trực thăng cấp cứu 
 
1.4 Nhà thương 
 
Bệnh nhân sẽ ñược  
- Bác sĩ 
- Y tá 
săn sóc trong nhà thương. 
 
 
 



a. Gọi cấp cứu    

  
 
- Sở cứu hỏa có số:    112 
- Cảnh sát có số:         110 
 
 

 
 
Những ñiều cần nói và lưu ý khi gọi cấp cứu: 
- Tai nạn xãy ra ớ ñâu 
- Chuyện gì xãy ra 
- Có bao nhiêu người bị thương 
- Bị thương ở ñâu, nặng nhẹ như thế nào 
- Chờ Cảnh sát và người của Sở cứu hỏa hỏi lại 
 
Các em phải biết cho Cảnh sát và Sở cứu hỏa ñịa chỉ của mình: 
- Tên và Họ của em:  ?????? 
- Tên ñường               ?????? 
- Tên và số của tỉnh    ?????? 
- Số ñiện thoại của em ?????? 



3. ðiều trị vết thương 
 
Em có thể bị thương vì: 
- ngã, té, rớt 
- ñụng hay va vào ñồ vật, .... 
- ñứt tay, chân, .... 
- phỏng lửa hay nước sôi hay chất nguy hiểm. 
 
Khi có vết thương chảy máu em phải nghĩ ngay ñến hiện tượng: 
- nhiễm trùng 
- băng huyết 
 
ðiều quan trọng các em phải làm theo: 
- không sờ mó vết thương 
- không loại bỏ các vật lạ cắm vào vết thương (chẳng hạn kim loại, gỗ, miễng chai 
vì máu có thể chảy nhiều khi rút vật này ra hay chân của Zecken có thể ñứt nếu 
rút ra không ñúng cách)  
- không ñược rửa vết thương (auswaschen) 
 
Nhưng  
- vết phỏng phải ñược làm nguội 
- vết cháy vì hoá chất (Verätzungen) phải ñược rửa bằng nước 
 
Tất cả các vết thương phải ñược băng bó ñể không bị nhiễm trùng. 
 
ðừng quên chăm sóc người bị thương! 
 
 4 Vật liệu băng bó vết thương 
 
4.1 Băng cá nhân 
Các em có thể băng các vết thương nhỏ với băng cá nhân. 
Trước tiên các em nên gở 1 lớp giấy ở ñầu băng cá nhân, không ñược ñụng tay 
(hay sờ mó) vào chỗ băng cá nhân sẽ dán lên vết thương và dán cẩn thận băng 
cá nhân lên vết thương.  
 

 
 
4.2  Băng cá nhân cho ngón tay 
Các em nên thử tập làm và dán băng cá nhân cho ngón tay như sau: 
- cắt một khúc băng cá nhân dài ít nhất là 1 ñốt ngón tay 
- dùng kéo cắt 2 góc băng keo như hình vẽ 
- dán cẩn thận băng cá nhân chung quanh ngón tay 



 
 
4.3 Wundauflage (Băng vết thương lớn) 

Cho những vết thương lớn các em có thể xữ dụng băng và băng keo ñể băng và bảo 
vệ vết thương không bị bụi bậm và vi trùng làm ñộc. Quan trọng là các mép của 
băng phải ñuợc dán kỹ bằng băng keo.  
 Các băng này ñều ñược sát trùng trước khi xử dụng. 
 
 

 
 
 
4.4 Mulbinde (Băng cuốn) 
Với băng cuốn các em có thể băng vết thương cùng với Wundauflage. Nhưng 
không ñược cuốn chặt chung quanh vết thương. Các ñầu của băng cuốn có thể 
ñuợc cột lại hay dùng 1 miếng băng keo dán ñể giữ cho băng không bị tuột.  
 

 
 



5. Hộp băng vết thương 
 
1 cuộn băng cuốn và 1 Wundauflage ñược gói kín trong giấy sạch hay ny lông 
ñược gọi là 1 hộp băng vết thương. 
 
Nếu vết thương lớn hơn 1 Wundauflage các em có thể ñặt thêm 1 Wundauflage 
nối tiếp ñể băng vết thương cho kín. 
 
5.1 Băng chung quanh cùi chỏ 
Trước tiên các em ñặt các Wundauflagen lên trên vết thương chỗ cùi chỏ, khớp 
xương cùi chỏ nên hơi thẳng ñứng như hình vẽ, sau ñó dùng băng cuốn ñể băng 
cánh tay.  Ở khớp xương cùi chỏ các lớp băng nhìn như hình số 8. Băng cuốn 
phải che hoàn toàn các tấm Wundauflagen. Các em không ñược cuốn chặt băng 
quá. 
 
  

 
 
 



 
5.2. Băng chung quanh ñầu gối 
Các em cũng băng tương tự như băng chung quanh cùi chỏ. 
 
 
6. Băng huyết 
 
Trong trường hợp bị ra máu nhiều quá, bệnh nhân có thể bị nguy hại ñến tính 
mạng vì vậy máu phải ñược cầm ngay lại.  
Các em có thể làm cho máu ở vết thương ngưng chảy nếu dùng băng hay bông 
ấn chặt vào vết thương. Nếu các em không có băng hay bông ở bên cạnh, các 
em có thể dùng khăn mật, khăn bông hay vải quần, áo ñể cầm vết thương. Các 
em nên ñặt bệnh nhân nằm xuống. Nếu cánh tay bị ra máu nhiều, cánh tay phải 
ñược giơ cao. 
 
Druckverband (???) 

 
 
Ở cánh tay, ở chân và ngay cả ở ñầu các em có thể cầm máu trong trường hợp 
bị băng huyết với Druckveband.  
 
Trước tiên các em ñặt 1 Wundauflage lên ngay vết thương, quấn chung quanh 
vết thương 2 ñến 3 lần bằng Mullbinde, sau ñó các em ñặt trực tiếp lên lớp băng 
1 Druckpolster và tiếp tục quấn băng tiếp chung quanh vết thương. Druckpolster 
có thể là 1 gói băng trong hộp băng cấp cứu (Verbandpäckchen). 
 Trong trường hợp xử dụng Druckverband sức ép của Druckpolster ñược áp 
dụng trực tiếp lên vết thương. Các mạch máu trong phạm vi của vết thương ñược 
ép chặt lại với  nhau.    
 
 



7. Bất tỉnh, thế nằm nghiêng an toàn 
 
 
Bất tỉnh 
Khi một người không phản ứng cũng như không trả lời khi ñược hỏi ñến, người 
ñó ñã bất tỉnh. Trong trường hợp nguy hiểm này bệnh nhân ñã bị nghẹt thở vì 
lưỡi, mạch máu hay nước miếng.  
Vì thế các em phải ñặt bệnh nhân ñang bất tỉnh nằm ngữa và quay ñầu 
nackenwärst. ðồng thời các em phải quan sát hơi thở của bệnh nhân qua nghe, 
nhìn và cảm nhận hơi thỡ. 
Trong trưởng hợp  bệnh nhân hoàn toàn không thở nữa, các em phải lập tức 
thực hiện phương pháp Tim-Phổi-Hồi sinh (TPH). Phương pháp (PP) này các em 
sẽ ñược học trong trường ở lớp 6.  
Xin nhắc lại: PP TPH ñược thực hiện theo nhịp ñộ thay ñổi: cứ 2 lần tiếp hơi thở 
thì ñến 15 lần Herzdruckmassage. 
Sau ñó bệnh nhân ñang bất tỉnh sẽ ñược ñặt ở thế nằm nghiêng ñể không bị 
nghẹt thở. 
 
Thế nằm nghiêng an toàn 
 

 
 
- Nấm và nhấc bệnh nhân ngay chỗ hông và         
chú ý phải nắm sát và chắc cơ thể    - Nắm và ñặt một chân 
- ðẩy và ñặt tay bệnh nhân ñang bất tỉnh dưới mông         lên cao, nắm sát và 
, nắm sát và chắc cơ thể            chắc cơ thể 



 
 
- Nắm tay và vai bệnh nhân ở phía bên    - Lật bệnh nhân về hướng các  
kia ñối diện chỗ các em ñứng         em ñang ñứng 
 

 
 
- Kéo tay ở phía bên kia của bệnh nhân   - Kéo ñầu thẳng ra 
  và ñặt tay nghiêng có góc (abwinkeln)    - Quay mặt nhìn song song mặt 
          ñất 
        - ðẩy các ngón tay của bàn tay 
          gần nhất xuống ñở cằm bệnh 
          nhân. 
 
 
Quan trọng: gọi cho nơi cấp cứu và kiểm tra hơi thở bệnh nhân! 
 
 



8. Trúng ñộc 
 
Có rất nhiều trường hợp bị trúng ñộc. 
 
- Qua ñường tiêu hóa: các thức ăn hư, thuốc men, nấm, vi khuẩn và hóa chất có 
thể xâm nhập cơ thể chúng ta. 
- Qua ñường da: một số chất ñộc có thể xâm nhập cơ thể chúng ta chỉ qua việc 
tiếp xúc, rờ mó. Các chất ñộc ñó có thể là các hóa chất ñể trồng cây 
(Schädlingsbekämpfungsmittel). 
- Qua ñường hô hấp: các khí ñộc ñược chúng ta hít vào. 
 
Các ñiều căn bản các em cần nhớ:   
   - Gọi người lớn ñể ñược giúp ñỡ, gọi cho cấp cứu! 
   - ðừng ñể cho phải ói ra! 
   - Không ñược cho uống thêm các loại nước! 
 
Số ñiện thoại cấp cứu khi bị trúng ñộc: (030) 19 240 
 
Các em nên chuẩn bị sẵn các ñiều sau ñây khi gọi ñiện thoại ñến nơi trên: 
 
- AI ?   Ai bị trúng ñộc (tuổi và trọng lượng) ? 
- VÌ CHẤT GÌ ?  ðã trúng ñộc vì chất gì ? 
- BAO NHIÊU ?   Số lượng chất ñộc vào cơ thể (tính khoảng chừng) ? 
- KHI NÀO ?  Cho chính xác thời ñiểm chất ñộc xâm nhập cơ thể ? 
- NHƯ THẾ NÀO ? Mô tả dấu hiệu, tình trạng của bệnh nhân ? 
- LÀM GÌ ?  Các em ñã làm gì cho bệnh nhân ? 
 
 
9. Chảy máu mũi, vết ong/muỗi chích 
 
Chảy máu mũi 

 
 
Các em thường hay bị chảy máu mũi và nhẹ, có khi tự ñộng máu mũi chảy. 
Khi ñó các em nên ngồi cúi ñầu xuống ñằng trước và ñặt 1 khăn lạnh ñằng sau 
gáy. Khi máu không ngừng nhiếu nhất là 10 phút, các em phải cho cấp cứu. 
Mất máu nhiều, ngay cả từ mũi, cũng rất nguy hiểm cho tính mạng. 
 
 



Vết ong chích   
 

 
 
May mắn thay tại nước ðức có rất ít loại Insekten(???), vết chích của nó nguy 
hiểm cho chúng ta.  
Vết muỗi chích tuy làm ta ngứa, nhưng chỉ sau 1 vài ngày  các em sẽ quên mất 
vết chích này. 
Rất khó chịu và ñau khi các em bị ong ñốt, các em nên làm nguội vết chích bằng 
nước lạnh. 
Vết chích trong miệng hay cổ rất nguy hiêm vì bệnh nhân sẽ bị nghẹt thở. Trong 
trường hợp này chúng ta nên gọi cho cấp cứu. Vết chích hay ñốt phải ñược 
chườm lạnh tiếp tục cho ñến khi Toán cấp cứu ñến. 
 
Có 1 số người bị phản ứng rất mạnh khi bị ong hay muỗi chích, ñốt như chỗ bị 
ñốt sưng to lên không thở ñược. Bác sĩ cho rằng họ bị dị ứng với chất ñộc của 
ong hay muỗi chích. 
Trong trường hợp này chúng ta phải gọi lập tức cho cấp cứu. 
 
10. Gẫy xương 

 
Các biện pháp ñược áp dụng khi bị gẫy xương 
 
Nếu sau khi bị té, ngã người bị thương cảm thấy ñau nhiều và không cử ñộng ñược 
chân hay tay, người ñó ñã bị gẫy xương. 
 
Các em nên tuyệt ñối tránh không làm cho tay hay chân phải cử ñộng ñể ñừng bị 
ñau thêm. 
 
Gẫy xương chân 
 
ñược dùng các nệm theo hình dưới ñây ñể tránh cử ñộng. 
  

 

 
 



Gẫy xương tay 
 
Cánh tay sẽ ñược giữ yên nhờ Phương pháp quấn khăn hình tam giác. 
Người bị thương tuyệt ñối tránh ñể bị ñau thêm. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
11 An toàn trong giờ thể dục 
 
Các ñiều lưu ý ñể tránh tai nạn 
 
-Trong giờ tập thể dục các em không nên ñeo ñồng hồ, nhẫn, dây chuyền, 
bông tai, dây có gắn chìa khoá. Vì những vật này các em có thể sẽ bị kẹt hay bị 
treo tại các dụng cụ tập thể dục và bị thương. Nếu có tóc dài các em nên buộc 
tóc cho cao lên và ngay cả bím tóc cũng nên buộc lên cao. 
  
- Em nào phải ñeo kính nên xữ dụng kính thể thao khi tập thể duc, thể thao. Các 
em không nên dùng dây ñể buộc, giữ chặt kính. Vì các dây này em có thể bị kẹt 



tại các dụng cụ thể thao và bị thương. Kính thể thao có các loại mắt kính ñặc biệt 
an toàn và ít bị bể khi các em té xuống ñất. 
 

  
 
- Các loại giầy thể thao với ñế chắc chắn và không trơn sẽ giúp các em tránh 
các tai nạn trong khi tập thể dục, thể thao. Các em sẽ chạy nhanh hơn, nhẩy cao 
và xa hơn mà vẫn an toàn vì các ñế cao su có nhiều ma sát với mặt ñất. ðặc biệt 
các loại giầy thể thao tốt sẽ bảo vệ các khớp xương chân của các em. Và khi các 
em khong bị tjhương khi tập thể thao, các em mới có hứng thú trong môn này. 
 

 
 
- Quần áo mậc khi tập thể thao phải rộng rãi, thoải mái và an toàn. Các em phải 
ñể ý, không mặc áo khoác, áo len, áo dài tay có dây dài hay dây xoắn dưới gấu 
áo.các dây dài này có thể quấn vào các dụng cụ tập thể thao và làm em nghẹt 
thở  Ngay cả khăn quàng cổ cũng nguy hiểm, em nên cất nó vào túi chứ ñừng 
quấn khăn trong khi tập thể thao. Giây dầy nếu quá dài, em nên cột nhiều vòng 
cho ngắn bớt lại, nó có thể làm em bị kẹt ở các thang máy cuộn vòng hay tại các 
dụng cụ tâp thể thao. 
 



 
 
 - Nón xe ñạp sẽ bảo vệ cho em khi em té, ngã xe ñạp. Tuy nhiên khi em tập thể 
dục dụng cụ, em nên cới nón ra ñể tránh không bị kẹt tại các dây của các cầu 
thang.  

 
 



 
- Sau khi tập thể thao xong em nên thay các quần áo ướt.  Không phải chỉ vì lý 
do vệ sinh mà ñể tránh nhiễm lạnh và bị cảm. Ngay sau khi bơi xong em cũng 
nên thay quân áo bơi và xấy tóc cho khô. Vào mùa ñông, trước khi ra khỏi hồ bơi 
em nên ñội mũ, nón len. 
 
 
12 Thông báo về tai nạn 
 
Thông báo tai nạn tại vân phòng thư ký của trường học 
 
Cho ñến bây giờ em ñã học ñược rất nhiều ñiều về cứu thương, em ñã biết phải 
làm sao khi bị thuơng. Em có biết rằng có rất nhiều tai nạn có thễ xãy ra cho em 
tại trường học hay ngay cả trên ñường ñến trường. Có khi là gẫy ngón tay trong 
khi ñang chơi bong rỗ, hay trặc chân trong một cuộc ñi dạo, hay té xe ñạp trong 
khi ñên trường hay từ trường vền nhà. Rất tiếc là không ai ñược bảo vệ ñể không  
bao giờ gặp tai nạn. Ngoài các biện pháp cần thiết ñể cấp cứu mà em ñã học 
ñược trong bài này, em phải biết là em ñước bảo hiểm qua bảo hiểm của trường  
học. Em cần phải thông báo ngay cho trường học biết khi em gặp tai nạn, ñể 
trường học có thể tìm mọi biện pháp giúp ñỡ em. Em nên thông báo các chi tiết 
về tai nạn cho vân phòng thư ký của trường và Bác si ñiều trị cho em 
 
Những ñiếu cần thông báo vói trường học khi gặp tai nạn 
* Ngày, giờ và chỗ, ñịa ñiểm xẫy ra tai nạn 
* Tai nạn xạy ra ra sao và có bao nhiệu ngươi bị thương ? 
* Vết thương nặng hay nhẹ, nguy hiểm  hay không ? 
* Chờ ñể trả lời các câu hỏi 
 
Chú ý: tất cả các tai nạn xãy ra tại trường học hay trên ñường ñến trường, hay từ 
trường về nhà ñều phải thong báo cho trường học (văn pgòng thư ký). Ngoài ra 
em phải thông báo các tin tức này cho Bác sĩ ñiêu trị em. 
 
Tốt nhất là em phải cẩn thận ñể tai nạn ñừng xãy ra. 
 
Bảo hiễm vừa nói ở trên không có giá trị trong khi em ñi chơi. 
 
 
 Kết thúc 
 
Chương trình cúu thương học ñuờng của Hội Hông thập tự Bá linh ñã cung cấp 
cho các em các ñiếu căn bản cần biết về cấp cứu.  
 
Với các ñiều căn bản này các em có thể ôn lại cũng như luyện tập các kiến thức 
cứu thương.  
Nhưng em nên biết chương trình cứu tbương này không thể thay thế sự 
ñiều trị của Bác sĩ khi tai nạn xãy ra.  
 
Tát cả các em có thể học thêm các CT cứu thuơng mở rộng tại Hội Hộng thập tự 
Bá linh.  Hay cô giáo các em có thể mời các nhân viên chuyên môn của HHTT Bá 
linh ñền ñể huớng dẩn các khóa cứu thuơng bắt ñầu cho học sinh lớp 5. 
 



 
  

 
 


