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5

4.

QUY TRÌNH TẮM CHO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT

6

5.

PHIẾU CHUẨN BỊ VÀ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT

7

6.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KTV PHỤ MÊ, DỤNG CỤ VIÊN, ĐD CHẠY NGOÀI

9

TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

7.

BẢNG KIỂM CHUẨN BỊ GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN

10

8.
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BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC MỔ CHO
NGƯỜI BỆNH NHẬN THẬN CỦ A ĐIỀU DƯỠ NG
Thời gian

Các bước thực hiêṇ

STT

ĐD
Thực hiêṇ

Hai ngày
trước ghép
N-2

1 Kiể m tra hồ sơ bệnh án: Bổ sung các xét nghiệm câ ̣n lâm
sàng (ure, điện giải đồ…), đánh giá dấu hiệu sống của người
bệnh.
2 Cha ̣y thâ ̣n nhân ta ̣o cho người bệnh
3 Làm XN ure, creatinin, ion đồ sau cha ̣y thâ ̣n
4 Dùng thuố c chố ng thải ghép theo y lê ̣nh
5 Phòng tránh các nhiễm trùng cơ hô ̣i (đeo khẩ u trang, không
để nhiễm la ̣nh, VS răng miê ̣ng tố t).

Mô ̣t ngày
trước ghép:
N-1

1 Chuẩ n bi ̣tâm lý người bệnh
2 XN máu, đinh
̣ lươ ̣ng Prograff (Co, C1 theo y lê ̣nh).
3 Uố ng thuố c chố ng thải ghép theo y lê ̣nh.
4 Ký cam kế t phẫu thuâ ̣t; Giấ y cho, nhâ ̣n thâ ̣n có đủ chữ ký hai
bên và luâ ̣t sư hoă ̣c người chứng kiế n
5 Dự trù máu
6 Thử phản ứng thuố c (nếu có chỉ định)
7 Ăn thức ăn lỏng buổ i chiề u, tố i không ăn

Tố i trước
ghép

1 Vệ sinh răng miê ̣ng sau bữa ăn chiề u, xúc miê ̣ng bằ ng dung
dịch Betadin 1% (dung dịch súc họng).

N-1

2

Thu ̣t tháo đa ̣i tràng bằng nước chín, nhiệt độ: 37˚ - 40˚C.

3 Tắ m gô ̣i bằ ng nước sa ̣ch, xà phòng khử khuẩ n riêng
(Microshell).
4 Vệ sinh, ca ̣o lông vùng phẫu thuâ ̣t ( Be ̣n T, be ̣n P và trên
xương mu), sát trùng bằ ng Betadin 10% sau đó băng la ̣i.
5 Uố ng thuố c theo y lê ̣nh ( Thuố c ha ̣ áp, thuố c an thầ n).
6 Vệ sinh răng miê ̣ng: Xúc miê ̣ng bằ ng dung dịch Betadin 1%
(dung dịch súc họng) trước ngủ.
7 Dặn người bệnh 6 giờ trước phẫu thuâ ̣t tuyê ̣t đố i không ăn,
không uố ng

Ngày ghép
No

1 5 giờ sáng: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miê ̣ng bằ ng dung
dịch Betadin 1% (dung dịch súc họng).
2 Thu thao đa trang bằng nước chín, nhiệt độ: 37˚ - 40˚C.
̣t ́
̣i ̀
3 6 giờ sáng: Đo ma ̣ch, nhiê ̣t đô ̣, huyế t áp, nhip̣ thở, cân nặng
(Ghi Phiếu chuẩn bị và bàn giao người bệnh phẫu thuật).
4 Lấ y máu làm xét nghiệm: URE, CREATININ, ĐGĐ…( theo
y lê ̣nh).
5 Dùng thuố c ức chế miễn dich
̣ trước phẫu thuâ ̣t ( theo y lê ̣nh).
6 Thay quầ n áo vô khuẩ n cho người bệnh
7 Kiể m tra la ̣i hồ sơ bệnh án, kiể m tra các quy đinh
̣ về người
bệnh trước mổ .

8 Vệ sinh cáng vận chuyể n người bệnh
9 Người bệnh đô ̣i mũ, đeo khẩ u trang và đươ ̣c quấ n chăn vô
khuẩ n.
10 Nhân viên vâ ̣n chuyể n đô ̣i mũ, đeo khẩ u trang và mă ̣c quầ n
áo vô khuẩ n.
11 Vâ ̣n chuyể n người bệnh vào phòng mổ
12 8h00: Bàn giao người bệnh và hố sơ ta ̣i phòng mổ . Bàn giao
thuố c hoă ̣c dự trù máu khi có yêu cầ u.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHUẨN BỊ
NGƯỜI BỆNH MỔ PHIÊN
(Người cho thận)

Họ và tên người bệnh:……………………………………..Tuổi:………Giới:………………
Giường:………Khu:……………..Chẩn đoán:……………………………………………….

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

Người
thực
hiện

Tiếp nhận người bệnh
1

- Thủ tục hành chính
- Đưa người bệnh đến giường, thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ
- Lấy dấu hiệu sống
Chuẩn bị tâm lý người bệnh
- Giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh hiểu được sự cần thiết

2

phải mổ
- Giải thích cho người bệnh hiểu những diễn biến, tiên lượng sau mổ
- Động viên người bệnh
Thực hiện Các xét nghiệm cơ bản ( Theo y lệnh)
- Xét nghiệm máu (Công thức máu, đông máu cơ bản, nhóm máu, sinh hóa

3

máu, vi sinh)
- Xét nghiệm nước tiểu

- XQ tim phổi
- Điện tim đồ ( đối với người bệnh tim mạch > 60 tuổi)
Các xét nghiệm chức năng khác
4

- Khám chuyên khoa
- Thực hiện các xét nghiệm chuyên khoa
Chuẩn bị cụ thể:
* Ngày trước mổ
- Chuẩn bị hồ sơ bệnh án:

5

+ Cho người bệnh kí giấy mổ
+ Thử tets kháng sinh (nếu có chỉ định)
+ Kiểm tra kết quả xét nghiệm dán theo thứ tự bệnh án
+ Cách thức mổ, biên bản
+ Ghi biển tên đeo trước ngực áo người bệnh
- Chuẩn bị người bệnh:
+ Động viên tinh thần người bệnh yên tâm đi mổ.
+ Dặn người bệnh nhịn ăn, uống hoàn toàn 6-8 giờ trước mổ.
+ Người bệnh tắm bằng dung dịch xà phòng khử khuẩn (Microshel). Vệ
sinh sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng.
+ Thụt tháo tối hôm trước và sáng hôm sau.
+ Cho người bệnh ngủ sớm.
+ Cho người bệnh uống thuốc an thần (nếu cần).

* Sáng hôm sau:
- Chuẩn bị người bệnh:
+ Kiểm tra lại các công việc như : Hồ sơ, hỏi người bệnh có ăn, uống
6

không ?
+ Hướng dẫn người bệnh thay quần áo bệnh viện, vệ sinh vùng mổ sạch sẽ
+ Lấy lại dấu hiệu sống
+ Truyền dịch, tiêm thuốc kháng sinh dự phòng (nếu cần).
- Đưa người bệnh vào phòng mổ:
Cho người bệnh lên cáng, xe đẩy lên phòng mổ, phải có nhân viên y tế hộ
tống người bệnh.
- Bàn giao cho nhân viên phòng mổ:
+ Có phiếu bàn giao.
+ Ghi rõ nội dung bàn giao: Thời gian, tình trạng người bệnh, hồ sơ bệnh án
, số lượng phim (nếu có)...
+ Lấy đủ chữ ký của nhân viên nhận bàn giao.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THỤT THÁO CHO NGƯỜI BỆNH

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
STT
1.

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị:
Bốc thụt gắn ống cao su nối liền với canuyn có khoá, nước thụt (khoảng 37 0C) số
lượng 1 - 1,5lít (với trẻ em không quá 0,5 lít), nhiệt kế đo nhiệt độ nước

2.
Khay chữ nhật, kẹp Kose, ống cắm kẹp, bát kền, gạc miếng, găng tay, dầu nhờn, tấm
nilon, giấy vệ sinh, gối kê mông có bọc nilon, khay hạt đậu (túi giấy), bô de ̣t, cô ̣t
treo bố c, bình phong, vải đắ p.
Kiểm tra y lệnh - Đối chiếu, giải thích, động viên người bệnh - Che bình phong hoă ̣c
3.

đóng cửa.
Trải nilon - Cho người bệnh nằm nghiêng sang bên trái sát mép giường: chân trên co,

4.

chân dưới duỗi (hoặc nằm tư thế sản khoa) - Kê gối dưới mông người bệnh (nếu cần) đắp vải phủ
Khóa canuyn lại, kiểm tra nhiệt độ nước, đổ nước vào bốc, treo bốc lên cao, kiểm tra

5.

sự lưu thông của canuyn

6.

Rót dầu nhờn - Đi găng, bôi dầu nhờn vào đầu canuyn
Điều dưỡng đứng ngang hông người bệnh, mở vải đắp, vành mông để lộ hậu môn, hướng

7.

dẫn người bệnh há miệng thở đều
Đưa canuyn vào hậu môn theo hướng rốn 2 -3 cm, rồi đưa song song với cột sống, ngập

8.

2/3 canuyn

Mở khóa cho nước chảy từ từ vào trực tràng, giữ canuyn
9.

Theo dõi nước ở bốc, hỏi người bệnh có cảm giác tức bụng không
Khi nước trong bốc gần hết khóa lại, rút canuyn nhẹ nhàng xả hết nước

10.

Tháo canuyn bọc giấy bỏ vào khay hạt đậu
Dặn người bệnh cố nhịn, Giúp hoặc hướng dẫn người bệnh xoa bụng theo chiều kim

11.

đồng hồ, giúp người bệnh đi vệ sinh (nếu cần), bỏ gối, nilon, bô, giúp người bệnh mặc
quầ n ( nế u cầ n).

12.

Thu dọn dụng cụ, rửa tay - Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

QUY TRÌNH TẮM CHO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT
1. Mục đích
Loại bỏ vi khuẩn vảng lai và định cư trên da người bệnh trước phẫu thuật nhằm làm giảm
nguy cơ mắc nhiễm khuẩn vết mổ.
2. Phạm vi áp dụng
- Nhân viên y tế tại các khoa có người bệnh phẫu thuật.
- Người bệnh, người nhà người bệnh phẫu thuật có chuẩn bị.
3. Nội dung thực hiện
3.1. Chuẩn bị người bệnh
Trước ngày phẫu thuật, điều dưỡng giải thích cho người bệnh về mục đích, hướng
dẫn kỹ thuật, thời gian và nơi tắm trước phẫu thuật.
3.2. Chuẩn bị phương tiện
- Hoá chất khử khuẩn: Chlorhexidine gluconate 2-4% hoặc dung dịch chứa povidone
iodine 4% được đóng chai nhỏ 20 ml.
- Khăn tắm sạch cỡ 25 x 40 cm.
- Quần áo bệnh nhân sạch.
- Buồng tắm dành cho người bệnh.
- Nước máy sạch.

3.3. Các bước thực hiện
- Hộ lý khoa/phòng phát cho người bệnh 1 bộ quần áo sạch, 1 khăn tắm sạch và 1 chai
dung dịch khử khuẩn vào ngày trước phẫu thuật.
- Người bệnh tắm theo yêu cầu dưới đây:
+ Thời điểm: vào buổi tối trước ngày phẫu thuật và/hoặc buổi sáng ngày phẫu thuật.
+ Địa điểm: buồng tắm dành cho người bệnh.
+ Kỹ thuật:
+ Làm ướt đầu và toàn thân bằng nước.
+ khử khuẩn tiếp xúc với niêm mạc mắt, miệng.
+ Chà nhẹ nhàng toàn thân, đặc biệt chà vùng chuẩn bị rạch da trong 3 phút.
+ Xả lại bằng nước sạch.
+ Lau khô đầu và toàn thân bằng khăn sạch.
+ Mặc quần áo sạch.
Chú ý: Người bệnh không dùng bất kỳ loại phấn, hoá chất nào thoa lên người sau khi tắm
bằng dung dịch khử khuẩn.
-

Những có chỉ định loại bỏ lông, cần tiến hành trong vòng 1 giờ trước phẫu thuật và loại
bỏ bằng kéo cắt (hoặc máy cạo râu), tránh gây xây xước, tổ n thương da không sử dụng
dao cạo để loại bỏ lông. Việc loại bỏ lông do điều dưỡng thực hiện.

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Mã bệnh án:……………….

Khoa:…………………

PHIẾU CHUẨN BỊ VÀ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT
Mổ theo kế hoạch  ; Mổ cấp cứu 

Họ và tên người bệnh:…………………………………………….Tuổi:……….Giới:………
Chẩn đoán:…………………………………………………………………………………….
Tiền sử dị ứng:………………………………………………………………………………...
P:…… kg; H:…….cm; M:…..lần/phút; Nhiệt độ:…….°C; HA:……….mmHg;
NT:…....lần/phút
Ngày:……Tháng:……Năm:…………
Nội dung chuẩn bị và bàn giao
1. Người bệnh

Có

Tỉnh, tiếp xúc tốt
Loại bỏ lông, tóc, móng (vùng PT)
Tắm khử khuẩn trước phẫu thuật
Thụt tháo: Nước

;

Thuốc

Có răng giả  ; Kính áp tròng 
Băng vô trùng vùng mổ
Nhịn ăn
Thời gian NB ngừng ăn uống:……..giờ
Biển tên (ghi đầy đủ).
2. Hồ sơ bệnh án
Phiếu chuẩn bị mổ
Phiếu khám bệnh

Bàn giao
Không

Nhận bàn giao
Có

Không

Bảo hiểm y tế
Giấy tờ liên quan:……………………..
………………………………………...
Thử Test kháng sinh ( Theo CĐ)
Bộ XNCB: Đủ 

; Không đủ



HIV:……………;HbSAg:……………
…..
Khác:………………………………......
Điện tim
Siêu âm
XQ thường (Ghi rõ số lượng):
CT.Scanner (Ghi rõ số lượng):
MRI (Ghi rõ số lượng):
Khác:………………………………..…
…..……………………………………
………..………………………………
Người chuẩn bị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bàn giao
(Ký ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký ghi rõ họ tên)

Mã bệnh án:………………..

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Khoa:……….

PHIẾU BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT

Khoa nhận bàn giao:…………………………………...
Thời gian:……… Ngày:…… Tháng:…..Năm:………
Nội dung bàn giao
1. Người bệnh
Tỉnh, tiếp xúc tốt
HA:……..mmHg; M:…l/phút; Nhịp thở:…….l/phút
Thở Oxy:……. ..l/phút
Số lượng/Loại dẫn lưu:…………...............................
……………………………………..………………...
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Thay quần áo NB
2. Hồ sơ bệnh án
XQ thường (Ghi rõ số lượng):
CT.Scanner (Ghi rõ số lượng):
MRI (Ghi rõ số lượng):
Bàn giao thuốc:
…………………………………….…………………
………………….……………………………………

Bàn giao
Có

Không

Nhận bàn giao
Có

Không

……………………………………………………….

Các xét nghiệm làm tại phòng PT - TT
…………………………….…………………………
………….……………………………………………
……………………………………………………….
Chú ý khác:…………………………………………..
…………………………………….…………………
.………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
ĐD/KTV chuyển NB
(Ký ghi rõ họ tên)

ĐD nhận NB
(Ký ghi rõ họ tên)

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KTV PHỤ MÊ, DỤNG CỤ VIÊN, ĐD CHẠY
NGOÀI TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

Người thực
hiện

1. Kiểm tra công tác vô trùng phòng mổ

KTV – ĐD

2. Kiểm tra và chuẩn bị máy mê, máy hút, nguồn oxy, khí nén…

KTV Gây mê

3. Kiểm tra và chuẩn bị dụng cụ: Đèn soi thanh quản, đèn nội khí quản, ống

KTV Gây mê

nội khí quản, bơm tiêm các loại
4. Chuẩn bị các loại thuốc mê và hồi sức trong mổ

KTV Gây mê

5. Nhận, hỏi người bệnh, kiểm tra hồ sơ bệnh án và các giấy tờ liên quan

ĐD chạy ngoài

đến gây mê và phẫu thuật
6. Lắp dây kính thở oxy dự trữ, đặt phương tiện theo dõi người bệnh: huyết

KTV Gây mê

áp, SpO2, ECG, nhiệt độ
7. Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, phụ bác sỹ đặt Catheter tĩnh mạch

KTV Gây mê

trung tâm, Canuyn động mạch.
8. Phụ bác sỹ đặt ống nội khí quản, cố định lắp ống nội khí quản, lắp máy

KTV Gây mê

mê.
9. Thực hiện các y lệnh của bác sỹ gây mê.

KTV Gây mê

10. Tính liều thuốc vận mạch Dopamin, Adrenalin, Dobutamin dự định dùng

KTV Gây mê

trong mổ.
11. Lấy các mẫu máu xét nghiệm khí máu động mạch, công thức máu, điện

ĐD chạy ngoài

giải đồ trong mổ.
12. Theo dõi các dấu hiệu sống: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, EtCO2,
PVC, nước tiểu, FiO2.

KTV Gây mê

13. Theo dõi các thông số máy gây mê: VT, TS, MV, FiO2, áp lực hỗ trợ.

KTV Gây mê

14. Theo dõi lượng máu mất trong mổ.

KTV Gây mê

15. Ghi bảng theo dõi gây mê.

ĐD chạy ngoài

16. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ lấy thận, ghép thận

Dụng cụ viên

17. Đếm gạc trước và sau mổ cho người chạy ngoài ghi bảng

ĐD chạy ngoài

18. Chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao cần thiết mổ, lấy, rửa, ghép thận.

Dụng cụ viên

19. Chuẩn bị các dung dịch rửa thận: NaCl 0,9%, đá vô trùng

Dụng cụ viên

20. Kiểm tra máy hút, dao điện, đèn mổ và các trang thiết bị khác

ĐD chạy ngoài

21. Ghi chép bảng theo dõi ghép thận trong mổ

ĐD chạy ngoài

22. Chuyển người bệnh ra phòng theo dõi, vệ sinh các trang thiết bị và sắp

ĐD chạy ngoài

xếp phòng mổ gọn gàng.

BẢNG KIỂM CHUẨN BỊ GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

TT
1.

Kỹ thuật viên rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang

2.

Cho người bệnh thở ôxy

3.

Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi

4.

Dụng cụ: Ống nội khí quản, đèn soi thanh môn, xi lanh bơm cuff nội khí quản,
ambu, mask, sonde dạ dày, sonde hút miệng, sonde hút nội khí quản, pince
magill, madrin, máy hút…

5.

Mắc Mornitor theo dõi: Điện tim, huyết áp, SpO2, EtCO2.

6.

Chuẩn bị máy thở: Test máy thở, đặt các thông số theo người bệnh: t 8-10
ml/Kg. Tần số: 10-14 lần/phút. FiO2: 50-60%.

7.

Kiểm tra vôi xoda, bình khí mê, hệ thống dây thở, đường khí thải…

8.

Pha các thuốc mê, dán nhãn thuốc, ghi nồng độ (mg/ml).

9.

Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay, ghi bảng gây mê.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
SAU MỔ GHÉP THẬN TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1.

Theo dõi tình trạng tri giác của người bệnh

2.

Theo dõi tình trạng người bệnh thở máy: Tần số thở, Pi02, Mode thở…

3.

Theo dõi dấu hiệu sống 15 phút/lần

4.

5.

-

Huyết áp động mạch, điện tim

-

Mạch, nhiệt độ

-

SpO2

Theo dõi nước tiểu 15 phút/lần
-

Có/ Không

-

Số lượng

-

Màu sắc

Kiểm tra tổng lượng dịch vào, ra
-

6.

Đo CVP (áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực động mạch trung tâm)

Theo dõi phát hiện tình trạng chảy máu sớm
-

Vết mổ, các dẫn lưu

7.

Phụ giúp bác sỹ gây mê giải mê và rút ống nội khí quản

8.

Theo dõi đau của người bệnh (theo thang điểm VAS), theo dõi máy giảm đau
PCA.

9.

Thực hiện y lệnh của bác sỹ đúng, đủ, báo cáo kết quả xét nghiệm.

10.

Ghi chép vào bảng theo dõi người bệnh sau mổ.

11.

-

Phối hợp với bác sỹ chuyển người bệnh về khoa phòng.

Người thực hiện : Điều dưỡng

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG
TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU GHÉP THẬN
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

ST
T

Ngày ghép thận ( No)
1

Tiếp đón người bệnh từ phòng Hồi sức của khoa Gây mê .
Nhậnhồ sơ bệnh án, biên bản phẫu thuật, biên bản gây mê hồi sức, ghi rõ giờ nhận ,

2
3

tình trạng người bệnh.
Người bệnh vào cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sát trùng bánh xe, tay cầm của
cáng/giường bệnh, thay dép, sát khuẩn tay... thực hiện đúng nội quy buồng vô
khuẩn trước khi chuyển người bệnh sang giường.

4

Đánh giá tình trạng tri giác của người bệnh (ghi vào phiếu theo dõi-chăm sóc người

bệnh).
5

Cài đặt đường thở oxy hỗ trợ
Cài đặt máy theo dõi : + Dấu hiệu sống (15 - 30 phút/lần ).
+ Điện tim
+ Độ bão hòa oxy
+ Các thông số khác
Cài đặt máy dùng thuốc giảm đau (PCR).
(Chú ý theo dõi nhiệt độ, oxy, nhịp thở) .

6

Kiểm tra đường truyền dịch, vết mổ, ống dẫn lưu, treo túi dẫn lưu lên thành
giường, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực động mạch trung tâm (ghi vào phiếu
theo dõi-chăm sóc người bệnh).

7

Theo dõi số lượng, màu sắc nước tiểu/giờ.

8

Rửa bàng quang nếu sonde nghẹt, tắc .

9

Lấy máu làm xét nghiệm theo y lệnh, định lượng Prograff máu Co, C1.

10

Theo dõi tình trạng đau của người bệnh ghi vào phiếu theo dõi - chăm sóc người
bệnh.

11

Thực hiện thuốc theo y lệnh đúng quy trình kỹ thuật (đảm bảo 5 đúng). Thực hiện
y lệnh xét nghiệm

Ngày thứ nhất (N1)

1

6 giờ sáng :( tổng kết các ca ).
-

Tổng kết diễn biến sau mổ ngày hậu phẫu thứ nhất

-

Tổng kết lượng dịch vào – ra .

-

Các kết quả xét nghiệm, tình trạng vết mổ, chỉ số huyết áp động mạch, điện
tâm đồ, số lượng nước tiểu ngày đầu.

-

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc người bệnh.

2

Vệ sinh răng miệng (dung dịch Betadin 1% xúc họng ), vệ sinh cá nhân

3

Cho người bệnh thở khi dung có pha kháng sinh theo y lệnh .

4

Thực hiện thuốc theo giờ, theo y lệnh.

5

Lấy kết quả xét nghiệm dán hồ sơ bệnh án. Làm xét nghiệm theo y lệnh.

6

7 h sáng (tổng kết ): Ghi y lệnh điều trị và điều dưỡng ngày hậu phẫu thứ nhất , bàn

.

giao các vấn đề cần giải quyết và những việc chưa thực hiện.
Ngày (N2 – N7)
1

Lấy máu làm xét nghiệm theo y lệnh, định lượng Prograff máu Co, C1.

2

Theo dõi : + Dấu hiệu sống
+ Điện tim
+ Độ bão hòa oxy
+ Các thông số khác
+ Đau (dùng thuốc giảm đau theo y lệnh)
Ghi phiếu theo dõi-chăm sóc.

3

Theo dõi số lượng, màu sắc nước tiểu . Theo dõi tổng kết lượng dịch vào, ra.

4

Chăm sóc vết mổ :
-

1 -> 3 ngày đầu (nếu vết mổ khô, không cần thay băng vết mổ )

-

Theo dõi mọi biểu hiện bất thường của vết mổ .

-

Rút dẫn lưu theo y lệnh .

5

Uống bù nước hoặc dịch truyền theo y lệnh .

6

Giúp người bệnh ngồi dậy, vận động đi lại sớm . Theo dõi phát hiện sớm nhu
động ruột

7

Dinh dưỡng ăn theo chế độ bệnh lý của TT Dinh dưỡng theo ngày ( hạn chế muối,
mỡ động vật, không ăn bưởi, nho nếu dùng Cyclosporine) .

8

Vệ sinh cá nhân, tắm gội từ ngày thứ 3 trở đi .

9

Luôn động viên, nâng đỡ tinh thần người bệnh, phát hiện kịp thời dấu hiệu bất
thường.

10

Theo dõi, chăm sóc Catherte

11

Thực hiện y lệnh thuốc đúng giờ, đều đặn, đúng liều .Theo dõi cân nặng, nước tiểu.
Ngày (N8 – N10)

1

Xét nghiệm theo dõi chống thải ghép, dùng thuốc theo y lệnh .

2

Hướng dẫn và giúp người bệnh trở lại nếp sinh hoạt cuộc sống bình thường

3

Theo dõi sát lượng nước tiểu để phát hiện biến chứng. Tổng kết lượng dịch vào, ra.

4

Cắt chỉ vết mổ, rút sonde bàng quang theo y lệnh .

5

Động viên tinh thần, theo dõi phát hiện bất thường .

6

Tư vấn cho người bệnh về vấn đề sau khi ra viện, lịch dùng thuốc, chế độ ăn, tự
theo dõi phát hiện bất thường; khám và xét nghiệm định kỳ theo hẹn.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT RỬA TAY NỘI KHOA

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Phương tiện rửa tay: nước sạch, DD xà phòng khử khuẩn, khăn lau tay một lần.

2

Mở vòi nước, làm ướt bàn tay.

3

Lấy DD xà phòng khử khuẩn vào lòng bàn tay (2 – 4 ml) chà khắp hai bề mặt bàn tay.

4

Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.

5

Chà lòng bàn tay phải lên mu bàn tay trái và ngược lại, các ngón tay xen kẽ nhau.

6

Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, các ngón tay xen kẽ nhau.

7
8
9

Để mặt ngoài ngón tay này vào lòng bàn tay kia giống khóa tay lại và chà ngang ra hai
bên.
Dùng lòng bàn tay này nắm và chà ngón cái bàn tay kia và ngược lại.
Chụm đầu ngón tay bàn tay này đặt vào lòng bàn tay kia, chà từ phải sang trái và ngược
lại.

10

Xả sạch dưới vòi nước chảy.

11

Thấm khô bàn tay bằng khăn sạch dùng 1 lần, thấm khô các kẽ ngón tay.

12

Dùng khăn sau khi lau tay để đóng vòi nước lại.

BẢNG KIỂM VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA

1. Mục đích
Loại bỏ phổ vi khuẩn vãng lai và định cư có trên da bàn tay tới khuỷu tay nhằm ngăn
ngừa nguy cơ lan truyền các tác nhân nhiễm khuẩn từ tay nhân viên y tế tới vết mổ bệnh
nhân trong quá trình phẫu thuật.
2. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Mọi nhân viên y tế trực tiếp tham gia phẫu thuật (phẫu thuật viên, phụ mổ, dụng cụ
viên, bác sỹ gây mê v.v).
3. Nội dung thực hiện
3.1. Chuẩn bị phương tiện
 Phương tiện phòng hộ cá nhân: Quần, áo cộc tay dành riêng cho khu PT, mũ, khẩu trang
giấy, dép dành riêng cho khu PT hoặc ủng giấy sử dụng một lần.
 Phương tiện vệ sinh tay phẫu thuật: Bình cấp cồn vệ sinh tay bố trí tại cửa vào khu khu phẫu
thuật, bên trong mỗi buồng PT; bồn rửa tay bố trí bên trong khu PT.
 Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn ethanol 70% (và/hoặc kết hợp với isopropyl và
chlorhexidine 0,5%) các chất dưỡng da, đựng trong bình kín, có bơm định lượng, có nhãn,
cùng hạn sử dụng.
 Dung dịch xà phòng trung tính đựng trong bình lớn, có bơm định lượng, có nhañ , cùng hạn
sử dụng


Bồn rửa tay ngoại khoa: Vòi cấp nước có cần gạt tự động hoặc đạp chân; trong bồn không
có vết bẩn nhiǹ /sờ thấy được, quanh bồn không để phương tiện, đồ vật khác. Có bình cấp
hoá chất rửa tay sạch, không cáu bẩn và hoạt động tốt.

 Nước rửa tay: Nước máy được lọc qua màng siêu lọc hoặc được khử khuẩn bằng tia cực tim
́ .
 Khăn lau tay: Khăn sợi bông hoặc khăn giấy sử dụng một lần. Nếu là khăn sợi bông thì cần
được giặt và hấp khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng. Khăn được gấp theo hình thức kết nối nhau
để dễ dàng lấy khăn khi sử dụng, được đựng trong hộp cấp khăn tại mỗi điểm rửa tay.
 Bàn chải đánh tay ngoại khoa: Là loại sử dụng nhiều lần, được hấp khử khuẩn sau mỗi lần
sử dụng, lụng bàn chải mềm, không gây chầy xước da khi đánh cọ tay.
o Các bước tiến hành

Mặc áo cộc tay và quần dành riêng cho khu phẫu thuật, tháo bỏ trang sức trên tay, đội mũ,
mang khẩu trang giấy, mang ủng giấy hoặc đi dép dành riêng cho khu PT.
Bước 1: Rửa tay bằng dung dịch xà phòng, không dùng bàn chải, 1 phút.
1 Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay.
2 Lấy 3 - 4 ml dung dịch xà phòng trung tính.
3 Chà bàn tay như kỹ thuật rửa tay thường quy.
4 Chà lên cẳng tay tới khuỷu tay.
5 Xả sạch xà phòng trên tay, bàn tay hướng lên trên.
Bước 2: Dùng bàn chải đánh kẽ móng tay trong 1 phút
6. Lấy 1 - 2 ml dung dịch xà phòng vào bàn chải.
7. Đánh kỹ các kẻ móng tay bằng bàn chải.
8. Xả sạch xà phòng trên tay dưới vòi nước.
9. Lau khô toàn bộ bàn tay và cẳng tay bằng khăn đã được khử khuẩn.
Bước 3: Chà tay bằng dung dịch cồn vệ sinh tay trong 3 phút.
10. Lấy 3-4 ml dung dịch cồn vào lòng bàn tay.
11. Chà bàn tay như kỹ thuật vệ sinh tay thường quy cho tới khi tay khô.
12. Lấy 3-4 ml dung dịch cồn vào lòng bàn tay, dàn đều cồn lên 2 cẳng tay, từ cổ tay tới
khuỷu tay.
13. Chà cẳng tay tới khuỷu tay cho tới khi tay khô.
14. Lấy tiếp 3-4 ml cồn, chà bàn tay như kỹ thuật rửa tay thường quy cho tới khi bàn tay
khô.
15. Nếu chà thời gian chà tay bằng cồn chưa đủ 3 phút thì lấy tiếp 3-4 ml cồn chà bàn tay
cho tới khi đủ 3 phút.
16. Vào buồng mổ, mặc áo, mang găng vô khuẩn.

BẢNG KIỂM MẶC ÁO PHẪU THUẬT
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

Kỹ thuật: Tự mặc áo
1
2
3
4
5
6

Lấy áo vô trùng ra khỏi bàn để áo mổ ( chú ý không chạm vào xung quanh).
Cầm mặt trong của áo ở phần trên cổ, đa thẳng ra phía trớc ngang ngực mở áo ra.
Luồn 2 tay vào trong áo mổ
Phần việc còn lại của việc mặc áo do ĐD chạy ngoài đảm nhiệm.
Giữ cho măng sét của hai ống tay áo dài quá bàn tay.
sau khi đi găng mới tự buộc dây áo
Kỹ thuật mặc áo có người phụ giúp (Mặc áo cho phẫu thuật viên)

1
2
3
4
5
6

Sau khi dụng cụ viên mặc áo đi găng xong.
Lấy áo và mở áo ra, hai tay cầm phần vai và cổ áo ( mặt phải của áo).
Mặt trái của áo hướng về phẫu thuật viên.
Phẫu thuật viên đưa hai vào trong áo.
Phần việc buộc dây sau lưng của áo là do điều dỡng chạy ngoại đảm nhiệm
Sau khi đi găng mới tự buộc dây ngang áo,

Chú ý:
- Mặc áo mổ tạo ra 1 vách ngăn cách và duy trì sự vô trùng của phạm vi vô trùng, áo mổ
phải đảm bảo không thủng rách, đủ dây dài, kín lưng vừa người sử dụng.

- Phạm vi đợc coi là vô trùng của áo; cách cổ áo 7,2 cm (3inchs) cánh tay thì phải trên
khuỷu 5cm (2inchs) .Vùng nách được không vô trùng.
- Tay đi găng không được sờ kéo dưới nách.

BẢNG KIỂM ĐI GĂNG PHẪU THUẬT
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

1 Sau khi rửa tay ngoại khoa mặc áo vô khuẩn xong:
2 Phần lật phía trong ra ngoài được dùng để đi chiếc găng đầu tiên.

Dùng 2 ngón tay của bàn tay P mở bao chứa găng tay P, tay T cầm phần lật của
găng tay P ra, hướng phần gan của găng tay hướng về phía bụng của nhân viên đi
găng, đưa bàn tay (P)vào lòng găng (P), kéo chiếc găng đầu tiên trùm lên viền cổ
3 tay áo mổ ( chú ý chỉ đợc sờ vào mặt trong của găng đã được lật ra ngoài).
Dùng tay đã được đi găng đi nốt găng còn lại bằng cách sờ vào mặt ngoài của
4 găng và phần lật lên của phần trên găng.
Sau đó dùng tay chỉnh sửa găng sao cho găng tay phủ trùm viền cổ áo mổ (cả 2
5 tay).

BẢNG KIỂM ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐẾM NHỊP THỞ - ĐẾM MẠCH - ĐO HUYẾT ÁP
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang khi cần.
Chuẩn bị dụng cụ: nhiệt kế, đồng hồ, huyết áp, ống nghe, gạc, bút 2 màu (đỏ - xanh), phiếu theo

2

dõi, hồ sơ.
Chuẩn bị người bệnh: thông báo, giải thích, để người bệnh nằm nghỉ 10 - 15 phút trước khi

3

thực hiện, nhận định tình trạng người bệnh.
Đo nhiệt độ ở nách

4

Kiểm tra nhiệt kế và vảy cột thuỷ ngân xuống 350C.

5

Lau khô hõm nách.

6

Đặt đầu nhiệt kế có bầu thuỷ ngân vào hõm nách.

7

Khép cánh tay vào thân, cẳng tay để lên bụng.

8

Sau 10 phút lấy nhiệt kế, đọc kết quả.

9

Thông báo kết quả và ghi phiếu theo dõi – chăm sóc.
Đếm nhịp thở

10

Đặt tay lên bụng người bệnh, điều dưỡng cầm tay người bệnh giống như bắt mạch.

11

Quan sát lồng ngực, đếm nhịp thở trong 1 phút.

12

Thông báo kết quả và ghi phiếu theo dõi – chăm sóc.
Đếm mạch quay

13

Đặt tay người bệnh dọc theo thân mình.

14

Đặt nhẹ 3 đầu ngón tay lên động mạch và đếm mạch trong 1 phút.

15

Thông báo kết quả và ghi phiếu theo dõi – chăm sóc.

Đo huyết áp cánh tay
Kiểm tra huyết áp, ống nghe. Bộc lộ cánh tay.

16

Quấn băng trên nếp gấp khuỷu tay 3 - 5 cm.
17
Đặt đồng hồ đo ngang tim.
18

Khoá van, đặt ống nghe vào 2 tai, tìm động mạch khủy tay và đặt ống nghe lên.

19

Bơm hơi cho đến khi không nghe thấy tiếng đập, bơm thêm 30mmHg.
Mở van từ từ đồng thời nghe được tiếng đập đầu tiên (Huyết áp tâm thu hay huyết áp tối
đa), tiếp tục nghe cho đến khi thay đổi âm sắc hoặc nghe tiếng đập cuối cùng (huyết áp

20

tâm trương hay huyết áp tối thiểu).
Thông báo kết quả và ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

21

CHUẨN BỊ VÀ PHỤ GIÚP BÁC SỸ ĐẶT CATHETER ĐỘNG MẠCH – THEO DÕI
VÀ CHĂM SÓC CATHETER ĐỘNG MẠCH

I. Chuẩn bị và phụ giúp bác sỹ đặt Catheter động mạch.
1.Chuẩn bị dụng cụ
Xe thay băng ba tầng thường quy có trang bị các dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
a. Dụng cụ vô khuẩn:
-

Bộ thay băng vô khuẩn.

-

Bộ kim chọc catheter động mạch.

-

Toan lỗ vô khuẩn, găng vô khuẩn.

-

Chỉ 2.0, bơm tiêm 10ml.

b. Các dụng cụ khác:

-

Hệ thống capture theo dõi huyết áp động mạch.

-

Module theo dõi huyết động kết nối với monitor .

-

Dung dịch NaCl 9‰ có pha 20mg Heparin, dung dịch PVP 10%.

-

Optokin cố định catheter.

-

Gối nhỏ kê tay(nếu cần), tấm lót. Găng sạch.

2. Chuẩn bị người bệnh:
-

Giải thích cho người bệnh về thủ thuật sẽ thực hiện, giải thích cho người nhà người
bệnh (nếu người bệnh hôn mê hoặc trẻ nhỏ).

-

Bộc lộ vị trí đặt catheter.

-

Đặt tấm lót dưới vùng đặt catheter. Đặt gối kê dưới cổ tay người bệnh nếu đặt
catheter ở động mạch quay.

3. Chuẩn bị điều dưỡng:
-

Điều dưỡng đội mũ, rửa tay, đeo khẩu trang.

4. Thực hiện:
-

Nối module theo dõi huyết động của monitor với hệ thống capture theo dõi động
mạch. Cài đặt theo dõi báo động.

-

Gắn dung dịch NaCl 9‰ vào hệ thống capture theo dõi động mạch. Đuổi khí thật kỹ
toàn bộ hệ thống. Cho dung dịch vào bóng áp lực, bóp căng bóng áp lực 150 –
200mg, như hình vẽ:

-

Đặt sensor của hệ thống capture theo dõi huyết áp động mạch ngang giao điểm liên
sườn IV với đường nách giữa hoặc 2/3 sau của lồng ngực người bệnh.

-

Sát khuẩn tay điều dưỡng.

-

Mở bộ thay băng vô khuẩn, đổ dung dịch PVP 10% vào bát kền.

-

Bóc găng vô khuẩn vào bộ thay băng.

-

Bóc bộ kim chọc động mạch vào bộ thay băng.

 Điều dưỡng khi bóc găng vô khuẩn và bộ kim chọc động mạch phải đảm bảo vô
khuẩn, khi bóc chỉ chạm vào lớp bọc ngoài và đặt găng, bộ kim chọc vào khay thay
băng vô khuẩn.
-

Sát khuẩn tay.

-

Mở hộp toan lỗ vô khuẩn cho bác sỹ , sau khi bác sỹ sát khuẩn xong vùng đặt catheter
động mạch.

-

Sau khi bác sỹ đặt catheter, nối catheter với capture theo dõi.

-

Hút máu từ catheter kiểm tra qua đầu capture theo dõi. Đẩy máu vào làm sạch hệ
thống và zero lại hệ thống trên monitor kiểm tra đường biểu diễn và kết quả huyết áp
đo được trên monitor.

-

Sát khuẩn tay.

-

Khi hệ thống ổn đinh, sát khuẩn lại vùng đặt catheter, thấm khô và cố định catheter
bằng optokin(hoặc khâu lại catheter bằng chỉ đối với trẻ nhỏ hoặc người bệnh hay
kích thích, quấy khóc nhiều).

-

Thu dọn dụng cụ. Rửa tay.

-

Ghi phiếu thủ thuật và hồ sơ chăm sóc.

II. Theo dõi và chăm sóc Catheter động mạch
Catheter động mạch là 1 catheter nhỏ được đặt vào động mạch quay hoặc động mạch
đùi, catheter này được kết nối với hệ thống capture gắn với module theo dõi huyết động
của monitor . Phương pháp này cho phép theo dõi 1 cách liên tục huyết áp tâm thu, huyết
áp tâm trương và huyết áp trung bình.
Huyết áp động mạch đo qua catheter động mạch được gọi là huyết áp động mạch xâm
lấn.
Trong hồi sức, catheter động mạch giúp theo dõi huyết áp liên tục và để thực hiện các
xét nghiệm khí máu.
1. Theo dõi catheter động mạch:
-

Luôn mở capture theo dõi catheter động mạch sao cho đường biểu diễn huyết áp luôn
hiện trên monitor theo dõi.

-

Đường biểu diễn huyết áp động mạch trên monitor theo dõi:

-

Các sóng biểu diễn của huyết áp động mạch cùng điện tâm đồ và sóng biểu diễn
SpO2 trên monitor.

-

Trong trường hợp có huyết khối đọng ở đầu catheter hoặc đầu catheter ép vào thành
động mạch ta sẽ thấy đường biểu diễn trên monitor thay đổi và các giá trị huyết áp
thấp hơn, có khi trị giá huyết áp kẹt 70/62 mmHg. Các thông số trên dễ gây lầm
tưởng người bệnh bị suy tim, giảm lưu lượng tim …vì vậy, cần phải tráng hệ thống
đo thường xuyên bằng dung dịch NaCl 9‰ có pha Heparin.

-

Những yếu tố ảnh hưởng đến trị số của huyết áp động mạch xâm lấn:
+ Không zero hệ thống khi người bệnh thay đổi tư thế.
+ Vị trí sensor theo dõi của capture không đúng vị trí.
+Tắc nghẽn, gặp góc catheter.

-

Khi nghi ngờ kết quả huyết áp động mạch xâm lấn kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, so
sánh với kết quả huyết áp không xâm lấn (đo huyết áp bao tay thông thường). Qua đó,
đánh giá và đặt lại catheter động mạch nếu cần.

2. Chăm sóc người bệnh đặt catheter động mạch:
-

Thay cố định catheter khi thấm dịch.

-

Luôn giữ thông đường catheter động mạch bằng dung dịch NaCl 9‰, kiểm tra
thường xuyên đảm bảo túi áp lực luôn đủ áp lực để bơm 3ml/h vào catheter động
mạch.

-

Đảm bảo vô trùng mỗi lần đóng mở capture theo dõi để zero hoặc lấy máu xét
nghiệm.

-

Phương pháp zero đường động mạch: hút và đẩy máu vào kiểm tra ở capture kiểm tra
catheter động mạch, khóa đường vào động mạch. Chọn trên monitor : zero – zero
ABP, hệ thống zero xong khi đường biểu diễn trên máy hiện về (0), mở thông hệ
thống theo dõi và catheter.

-

Khi lấy máu làm xét nghiệm, hút rút bỏ phần nước muối có pha Heparin gây ảnh
hưởng đến kết quả.

-

Không bơm bất cứ thuốc nào qua đường catheter động mạch.

-

Không để khí lọt vào đường catheter dù chỉ là bọt khí nhỏ.

-

Theo dõi các ngón tay (chân) để đánh giá sự tưới máu, sưng phù, đỏ, chân catheter bị
chảy máu nhiều, bị máu tụ, bị thoát dịch…. Báo bác sỹ.

-

Kiểm tra các chỗ nối trên bộ đo huyết áp động mạch xâm lấm, tránh đứt gãy gây chảy
máu ồ ạt.

-

Chăm sóc và băng kỹ nếu người bệnh đặt catheter động mạch đùi vì vùng này dễ
thấm nước tiểu và phân gây nhiễm trùng.

-

Ấn chặt thật kỹ khi rút bỏ catheter động mạch tránh máu tụ(≥ 3p). Nhất là động mạch
đùi phải ấn mạnh và lâu hơn.

BẢNG KIỂM ĐO HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH XÂM LẤN

Các bước thực hiện

STT
1.

Điều dưỡng rửa tay, đi găng, đeo khẩu trang

2.

Chuẩn bị dụng cụ:

3.

-

Mornitor

-

Nacl 0,9% pha Heparin (1UI/ml)

-

Bơm tiêm 5ml

-

Dây Cable, bộ đo huyết áp động mạch

Chuẩn bị người bệnh
-

Hướng dẫn người bệnh phối hợp ( người bệnh tỉnh)

-

Đặt vị trí Sensor ngang liên sườn IV đường nách giữa của người bệnh.

4.

Gắn chai Nacl 0,9% có pha Heparin vào Brassa và bơm Brassa > 200mmHg.

5.

Mồi dịch vào bộ đo huyết áp gắn vào Catheter.

6.

Định vị trí zero

7.

Nối bộ cảm biến đo áp lực với dây cable

8.

Nối dây cable vào Morniror

9.

Định mức zero

10.

Bộ phận chuyển đổi cần được đặt về 0

11.

Duy trì sự thông thoáng của lòng Catheter

12.

Liên tục bơm dung dịch có pha Heparin (1UI/ml) có áp lực với tốc độ 3ml/h.

13.

Thu dọn dụng cụ, rửa tay
Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.



Nguyên tắc khi đo huyết áp động mạch xâm lấn
-

Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn

-

Không để không khí lọt vào

-

Đảm bảo Catheter không bị tắc nghẽn

-

Zero khi thay đổi tư thế người bệnh, huyết áp bất thường, theo y lệnh

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT HÚT ĐỜM DÃI CÓ MỞ KHÍ QUẢN/ĐẶT NỘI
KHÍ QUẢN
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn: 2 ống hút đờm dãi cỡ thích hợp, găng vô khuẩn, gạc miếng, bơm

2

kim tiêm.
- Dụng cụ khác: máy hút, 2 chai nước cất (1chai có pha betadin tỷ lệ 1%), 1 chai
NaHCO3 14%O, Nacl 0,9% xô đựng dung dịch khử khuẩn, khăn bông nhỏ.

3

Đối chiếu, giải thích cho người bệnh và gia đình về thủ thuật sắp làm
Hướng dẫn người bệnh ho, thở sâu, vỗ rung cho người bệnh (nếu cần)

4

Để người bệnh ở tư thế thích hợp
Bật máy, kiểm tra hệ thống hút, điều chỉnh áp lực (-80 đến -120 mmHg)

5
Tăng ôxy 100% (nếu người bệnh đang thở máy), tăng lưu lượng ôxy (nếu người bệnh đang

thở ôxy) trong 2-3 phút, đặt khăn trước ngực người bệnh

Mở túi ống hút, đi găng vô khuẩn, nối ống hút với hệ thống hút

6

Tắt máy hút hoặc mở cửa sổ ống hút

7

Đưa ống hút nhẹ nhàng vào ống NKQ hoặc MKQ

8

Bật máy hút hoặc đậy cửa sổ ống hút, rút ống hút từ dưới lên đồng thời xoay nhẹ ống hút
Nếu đờm đặc bơm NaHCO314%O, Nacl 0,9% vào NKQ/ MKQ mỗi lần bơm không quá 2ml
để làm loãng đờm.

9

Lặp lại động tác hút đến khi sạch (sau mỗi lần hút cho người bệnh thở lại máy hoặc thở lại ôxy)
Nếu hút đờm qua Nội khí quản phải hút ở 3 tư thế: thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái.

10

Hút nước cất tráng ống, tháo ống hút, ngâm ống vào dung dịch khử khuẩn

11

Lấy ống hút mới, nối ống hút với hệ thống hút. Đưa ống hút vào mũi, miệng hút đến khi sạch.

12

Hút nước cất tráng ống, tháo ống hút, ngâm ống vào dung dịch khử khuẩn

13

Tháo bỏ găng, để người bệnh về tư thế thoải mái

14

Thu dọn dụng cụ, rửa tay - Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT HÚT ĐỜM DÃI ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN

STT
1

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang

Chuẩn bị dụng cụ:
2

-

Dụng cụ vô khuẩn: ống hút hút đờm dãi cỡ thích hợp, gạc miếng,

-

Dụng cụ khác: găng sạch, máy hút, chai nước muối rửa pha betadine, xô đựng dung
dịch khử khuẩn, khăn bông nhỏ.

3

Đối chiếu, giải thích cho người bệnh và gia đình (nếu cần) về thủ thuật sắp làm
Hướng dẫn người bệnh ho, thở sâu, vỗ rung cho người bệnh (nếu cần)

4

Để người bệnh ở tư thế thích hợp, trải khăn trước ngực người bệnh

5

Bật máy, kiểm tra hệ thống hút, điều chỉnh áp lực (-80mmHg  -120mmHg)

6

Mở túi đựng ống hút, đi găng, nối ống hút với hệ thống hút. Mở cửa sổ van hút
Đưa ống thông nhẹ nhàng vào mũi, khoảng cách từ cánh mũi đến rái tai.

7

Tiến hành hút: đóng cửa sổ hút, kéo ống hút ra từ từ, đồng thời xoay nhẹ ống hút.

8

Đưa ống thông vào miệng, hút sạch dịch trong khoang miệng

9

Lặp lại động tác hút đến khi sạch

10

Hút nước tráng ống, tháo ống hút, ngâm ống hút vào dung dịch khử khuẩn

11

Tháo bỏ găng, để người bệnh về tư thế thoải mái
Thu dọn dụng cụ, rửa tay

12

Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT CHO NGƯỜI BỆNH THỞ ÔXY
BẰNG GỌNG KÍNH

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1
2

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ: Khay chữ nhật, Bộ dây thở ôxy gọng kính, khăn mặt, tăm bông, dung
dịch nước muối, bát kền, bình ôxy, bình làm ẩm - máy hút đờm, ống hút (nếu cần).
Kiểm tra hoạt động của hệ thống ôxy.

3

Nhận định tình trạng khó thở của người bệnh .

4

Đối chiếu, giải thích, động viên người bệnh về thủ thuật sắp làm.

5

Để người bệnh ở tư thế thích hợp.

6

Nới rộng áo, đặt khăn trước ngực, hút đờm dãi (nếu cần) - Vệ sinh mũi miệng

7

Lắp dây thở ôxy vào bình làm ẩm, mở khoá điều chỉnh ôxy theo y lệnh, kiểm tra sự lưu
thông của dây thở ôxy

8

Đưa dây thở ôxy vào 2 lỗ mũi người bệnh đúng kỹ thuật.

9

Cố định dây thở ôxy lên đầu hoặc dưới cằm người bệnh

10

Theo dõi tình trạng người bệnh khi thở ôxy và hệ thống ôxy.
Thu dọn dụng cụ, rửa tay

11

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT KHÍ DUNG CHO NGƯỜI BỆNH
QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ BÀN GIAO TRỰC CỦA ĐIỀU DƯỠNG
1.Quy định chung
 Phải có mặt trước giờ trực 30 phút để nhận bàn giao của phiên trực trước và của Điều
dưỡng chăm sóc người bệnh.
 Không được rời bỏ vị trí thường trực và phải thực hiện mệnh lệnh thường trực của cấp
trên.
 Thực hiện đúng các quy chế chuyên môn
Nhiệm vụ của Điều dưỡng trực trong ca trực:
- Thực hiện y lệnh, theo dõi và chăm sóc người bệnh nặng
- Phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường, có nguy cơ tử vong, báo cáo bác sỹ
thường trực đồng thời ghi đầy đủ vào phiếu theo dõi và chăm sóc.
- Bảo quản hồ sơ, tủ thuốc tài sản của khoa phòng.
- Đôn đốc người nhà thực hiện nội quy bệnh viện.
- Bảm đảm an ninh, trật tự trong tua trực.
- Sau khi sử dụng thuốc và dụng cụ phải được ghi chép đầy đủ cho từng người bệnh vào
sổ thuốc và sổ ghi dụng cụ.
- Bảo quản thuốc và dụng cụ cấp cứu, giữ chìa khoá tủ thuốc cấp cứu bàn giao đầy đủ
cho phiên trực tiếp theo.
Ghi sổ giao ban trực các nội dung như sau:
- Tổng số người bệnh cũ, vào, ra, đến, đi và người bệnh tử vong.
- Ghi rõ các diễn biến nặng về bệnh tật, cách xử lý của người bệnh.
- Với người bệnh tử vong: Ghi rõ diễn biến của người bệnh, cách sử lý, nguyên nhân,
thời gian tử vong và những việc làm cụ thể sau khi người bệnh tử vong.
- An ninh, trật tự, vệ sinh trong tua trực.
- Những vấn đề khác nếu có.
Có sổ bàn giao theo mẫu chung của bệnh viện, gồ m:
- Sổ bàn giao y lê ̣nh và người bê ̣nh.

- Sổ bàn giao tủ thuốc trực.
- Sổ bàn giao tài sản, trang thiế t bi ̣y tế .
- Sổ bàn giao dụng cụ .
2. Quy định cụ thể:
a. Thời gian giao - nhận trực:
- Ngay sau giờ giao ban (Nhận thuốc và dụng cụ)

- Bàn giao và nhận trực theo ca (Nhận và bạn giao trực trước mỗi ca 30 phút).
b. Nội dung giao - nhận trực.
* Bàn giao người bệnh
- Bàn giao đầy đủ tình trạng và những diễn biến mới nhất của người bệnh
- Thuố c và các y lệnh cầ n thực hiện tiếp trong tua trực.
* Bàn giao thuốc trực.
- Tủ thuốc trực, các loại dịch truyền
- Các loại thuốc cấp cứu.
* Bàn giao dụng cụ trực.
- Giao - nhâ ̣n đầy đủ các trang thiết bị y tế ( số lượng, tình trạng sử dụng…. )
- Tài sản trong Khoa.
- Xe cấp cứu người bệnh (Thuốc sử dụng trong cấp cứu, vật tư tiêu hao, dụng cụ cấp cứu
người bệnh… )
* Bàn giao các loại khác
- Giao - nhâ ̣n đầy đủ hồ sơ bệnh án.
- Quần áo, chăn màn, ga, đồ dùng cho người bệnh trong tua trực (Hộ lý bàn giao)
c. Kế t thúc giao – nhận trực:
- Người giao, người nhâ ̣n ký và ghi rõ ho ̣ tên vào sổ bàn giao trực.

BẢNG KIỂM TÍNH BILAN

1. Chuẩn bị dụng cụ.
- Bảng theo dõi dịch vào ra có ghi chi tiết
- Bút ghi
- Dụng cụ đo lường: Ca, bát, cốc có chân, ống đong, bộ túi nilon (có vạch chia độ).
2. Chuẩn bị người bệnh.
Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh (nếu người bệnh mê) biết tầm quan
trọng của việc tính bilan để họ cùng phối hợp như: Giữ lại nước tiểu, chất nôn, dịch ở các túi
dẫn lưu, lọ dẫn lưu, ghi cẩn thận thức ăn nước uống (đặc lỏng), nước hoa quả…
3. Các bước tiến hành
Ghi rõ họ tên, người bệnh ngày, tháng trên phiếu theo dõi và đặt cạnh giường người bệnh.
 Đo lượng dịch vào ra từ các đường:
- Đường miệng: Sau mỗi bữa ăn, ghi vào bảng theo dõi tất cả lượng thức ăn, nước uống
đưa vào (cháo, súp, nước cam, nước chanh…) được đong qua bát, cốc, ấm có vạch chia độ,
rồi chuyển đổi ra đơn vị đo lường (ml).
- Các đường khác: Cộng lại tất cả lượng dịch để tính được chính xác
+ Truyền tĩnh mạch
+ Tiêm
+ Cho ăn bằng ống thông nhỏ giọt vào dạ dày.
 Đo lượng dịch ra gồm:
Nước tiểu và các loại dịch được dẫn lưu ra ngoài cơ thể, nước mất qua mồ hôi, hơi thở,
phân. Muốn đo được ta phải dùng các biện pháp đo lường đặc biệt.

- Đo nước tiểu: Dặn người bệnh đi tiểu vào bô, khi đo đổ tất cả nước tiểu ở các vật dụng
chứa vào bình chia độ. Đặt bình chia độ trên mặt phẳng rồi đọc kết quả, ghi vào phiếu theo
dõi mỗi lần đo (khi hết ngày cộng lại lượng nước tiểu 24h). Người bệnh có đặt sonde dẫn lưu
nước tiểu, tính lượng nước tiểu trên vạch chia độ của túi dẫn lưu.
- Dùng ống đong chia độ đo tất cả các đường thải dịch:
+ Chất nôn
+ Chất dịch tiết qua các ống thông, ống dẫn lưu.
- Lượng phân (đặc biệt là khi ỉa chảy, đo tương tự như khi đo nước tiểu).

Sau khi đo xong ghi kết quả vào phiếu theo dõi và đổ các chất dịch đó vào nơi quy định,
rửa sạch, khử khuẩn dụng cụ theo quy định.
- Đếm nhịp thở (nếu người bệnh thở nhanh sẽ mất nước nhiều hơn thở bình thường)
- Đo nhiệt độ (nếu người bệnh sốt cao sẽ mất nước nhiều), ghi lại tình trạng toát mồ hôi.
- Cân người bệnh hàng ngày bằng phương tiện phù hợp .
- Tổng kết lượng dịch vào ra cuối ca, sau 24h hoặc theo y lệnh của bác sỹ, ghi chép, tính
toán cẩn thận, chính sác.
- Đặt phiếu theo dõi dịch vào ra cạnh giường sau 24h.
Người điều dưỡng phải nắm được tất cả các thông tin liên quan đến lượng dịch vào, ra
trong cơ thể của người bệnh để tính BILAN được chính xác.
 Chú ý:
- Không được đổ hết dịch ở các túi dẫn lưu.
- Hướng dẫn và giải thích tầm quan trọng của việc theo dõi dịch vào ra của người bệnh, yêu
cầu người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nghiêm túc.

4. Nguồn dịch vào ra trong cơ thể ( bình thường của người lớn)
- Lượng dịch vào: 2600ml/ ngày
+ Nguồn nước tiêu thụ: 1500ml nước
+ Trong thức ăn : 750ml.
+ Oxy hóa: 350ml
+ Thuốc, dịch truyền…
- Lượng dịch ra: 2600ml/ ngày
+ Nước tiểu: 1500ml
+ Phổi ( hơi nước): 400ml
+ Da: 500ml
+ Mồ hôi: 100ml
+ Phân: 10 – 200ml
+ Chất nôn (nếu có).
5. Cách tính BILAN
- BILAN (-): Khi tổng lượng dịch vào < tổng lượng dịch ra.
- BILAN (+): Khi tổng lượng dịch vào > tổng lượng dịch ra.

6. Mẫu bảng theo dõi dịch vào ra
Họ và tên người bệnh:…………………………………Tuổi:…………………………..

Chẩn đoán:……………………………………………………..Cân nặng:………….Kg
Thời gian
1. Dịch vào
-

Uống

-

Ăn

-

Dịch truyền

-

Khác

2. Dịch ra
-

Nước tiểu

-

Chất nôn

-

Phân

-

Khác

3. BILAN

1h

2h

3h

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT CHO NGƯỜI BỆNH UỐNG THUỐC

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1
2

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang (nếu cần).
Chuẩn bị dụng cụ: thuốc theo y lệnh, nước uống, cốc, thìa, cối nghiền thuốc, sổ thuốc, khăn
mặt.

3

Mang thuốc đến giường người bệnh, thực hiện 5 đúng.

4

Thông báo, giải thích cho người bệnh, công khai thuốc cho người bệnh.

5

Cho người bệnh nằm đầu cao hoặc ngồi.

6

Đưa thuốc cho người bệnh uống, nghiền nhỏ thuốc (nếu cần).

7

Đưa nước cho người bệnh

8

Cho người bệnh uống xong lau miệng, dặn người bệnh những điều cần thiết.
Thu dọn dụng cụ, rửa tay .

9

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT CÂN CHO NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN

Các bước tiến hành

STT
1

Điều dưỡng rửa tay

2

Chuẩn bị dụng cụ: Kiểm tra cân hoạt động tốt

3

Chuẩn bị người bệnh:
-

Trải giường đón người bệnh (trường hợp đón người bệnh mới)

-

Người bệnh nằm ngửa thẳng trên giường.

4

Trải cáng cân

5

Đặt người bệnh lên cáng

6

Đặt các móc cân

7

Tiến hành cân

8

Cân xong đặt người bệnh tư thế phù hợp

9

Vệ sinh cân bằng dung dịch khử khuẩn, lau khô cáng cân.

10

Điều dưỡng rửa tay

11

Ghi vào bảng theo dõi điều dưỡng : Cân nặng và ngày tiến hành cân. Điều
dưỡng thực hiện

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH
TỪ GIƯỜNG QUA CÁNG VÀ NGƯỢC LẠI BẰNG 3 PHƯƠNG PHÁP

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

Chuẩn bị dụng cụ: Cáng, chăn đắp, dây cố định, dụng cụ cấp cứu, Hồ sơ, huyết áp, ống
1. nghe, đồng hồ, nhiệt
Đối chiếu người bệnh, giải thích, thông báo cho người bệnh và người
2.

Kiểm tra dấu hiệu sống (Nếu cần).
Đặt cáng song song gần:
- Đặt cáng sát giường, đầu cáng cùng chiều với đầu người bệnh

3. - Điều dưỡng và người phụ đứng ngoài
- Điều dưỡng hướng dẫn người phụ đỡ toàn thân người bệnh cùng nâng, đặt xuống
cáng, thắt dây an toàn, đắp ấm
Đặt cáng song song xa:
- Đặt cáng cách giường 1m, đầu cáng ngược đầu với người bệnh
4. - Điều dưỡng và người phụ đứng giữa cáng và người bệnh.
- Điều dưỡng hướng dẫn người phụ cùng nâng người bệnh lên quay 180º đặt vào cáng,
thắt dây an toàn, đắp ấm.
Đặt cáng vuông góc:
5. - Chân cáng vuông góc với đầu giường hoặc cuối giường
- Điều dưỡng và người phụ đứng trong vuông góc

- Điều dưỡng hướng dẫn người phụ cùng nâng người bệnh lên quay 900 đặt vào cáng,
thắt dây an toàn, đắp ấm.
- Vận chuyển người bệnh đi nhẹ nhàng, khẩn trương ( Nếu khiêng cáng: Người trước
và người sau đi trái chân nhau).
6.

- Điều dưỡng luôn quan sát người bệnh trong khi vận chuyển, luôn giữ cáng thăng bằng
khi lên và xuống dốc.

7. Ghi phiếu theo dõi và bàn giao người bệnh.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:
 Bơm kim tiêm thích hợp, bông khô.
 Dụng cụ khác: Khay chữ nhật, ống cắm kìm Kocher, kìm Kocher, hộp đựng bông, kéo

2

gối kê tay, băng dính, dây garo, găng tay, cồn 700, ống nghiệm, giá để ống nghiệm,
giấy xét nghiệm, bút.
 Dụng cụ đựng chất thải (túi đựng chất thải tái chế, xô đựng chất thải y tế, hộp đựng vật
sắc nhọn).

3

Kiểm tra, đối chiếu, thông báo, giải thích để người bệnh yên tâm, cho người bệnh nằm.

4

Cắt băng dính, bộc lộ vùng lấy máu, chọn tĩnh mạch, đặt gối kê tay phía dưới.

5

Đi găng tay, buộc dây cao su trên vùng lấy máu 3 - 5cm.

6

Sát khuẩn vị trí lấy máu từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần.

7

Điều dưỡng động viên người bệnh
Điều dưỡng một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm - Đâm kim chếch 300 so với mặt da

8

vào tĩnh mạch thấy máu trào ra.

9

Rút từ từ đủ lượng máu, theo dõi sắc mặt của người bệnh, tháo dây cao su.
Rút kim, đồng thời căng da đặt bơm kim vào khay vô khuẩn, đặt bông, ấn nhẹ nơi vừa lấy

10 máu, dán băng dính lên trên miếng bông.
Bơm máu nhẹ nhàng vào thành ống nghiệm hoặc qua nắp cao su, bỏ bơm kim tiêm vào
11 nơi quy định, lắc nhẹ ống máu (nếu có chất chống đông).
12 Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết.
Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.
Gửi bệnh phẩm xét nghiệm.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT LÀM TEST LẨY DA

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:
-

Dụng cụ vô khuẩn: bơm kim tiêm, kim lấy thuốc, gạc bẻ ống thuốc, hộp bông, khay
chữ nhật, ống cắm kìm, kìm Kocher, kim lẩy da.

-

Dụng cụ khác: khay chữ nhật, cồn 700, dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Hộp chống
shock, thuốc theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc, phiếu thử phản ứng thuốc.

-

Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng rác).

2

Thực hiện 5 đúng.
3

Giải thích, động viên người bệnh, thông báo thuốc tiêm, hỏi tiền sử dị ứng của người
bệnh.

4

Sát khuẩn đầu ống thuốc, bẻ đầu ống thuốc bằng gạc vô khuẩn (hoặc cậy lọ thuốc, sát
khuẩn).

5

Pha thuốc bằng nước cất có nồng độ 100.000 đơn vị/ml.
Hút 1ml thuốc đã pha vào bơm tiêm thứ nhất, hút 1ml nước cất vào bơm tiêm thứ hai.

6

Đuổi khí đúng kỹ thuật, đặt vào khay.
Cho người bệnh nằm hoặc ngồi.

7

8

Xác định vị trí: 1/3 trên - mặt trước trong cẳng tay.
Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc tối thiểu 2 lần, để khô.( Hỏi lại
có sát khuẩn bằng cồn không?)
Điều dưỡng sát khuẩn tay, đuổi khí lại (nếu cần).

9

Động viên người bệnh.
Nhỏ 1 giọt nước cất lên vị trí đã sát khuẩn.

10

Nhỏ 1 giọt thuốc cách giọt nước cất 3 -5 cm lên vị trí đã sát khuẩn.

11

Cầm kim lẩy nhẹ vào giọt nước cất tạo với mặt da một góc khoảng 45 0 vào lớp thượng
bì, không làm chảy máu. Cầm kim lẩy nhẹ vào giọt thuốc như bước trên.

12

Khoanh tròn, viết tên thuốc và tên nước cất.

13

Dặn người bệnh những điều cần thiết và không được chạm vào nơi tiêm, theo dõi người
bệnh trong và sau khi thử test.

14

Ghi phiếu thử phản ứng thuốc - Mời bác sỹ đến đọc kết quả sau 20 phút - Ghi kết quả
vào phiếu thử phản ứng.

15

Thu dọn dụng cụ - Rửa tay - Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TIÊM BẮP NÔNG
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn:
+ Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống cắm kìm
Kocher, 2 kìm Kocher, 1 kéo, 1 hộp bông).

2

+ Bơm kim tiêm, kim lấy thuốc.
- Dụng cụ khác: gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn
tay nhanh, cồn 700
- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc.
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế).
Thực hiện 5 đúng - Nhận định tình trạng người bệnh.

3

4

Giải thích, động viên người bệnh, thông báo thuốc tiêm.
Sát khuẩn đầu ống thuốc, bẻ đầu ống thuốc bằng gạc vô khuẩn (hoặc cậy lọ thuốc, sát
khuẩn).

Pha thuốc (nếu có).
5

Hút thuốc vào bơm tiêm, thay kim tiêm, đuổi khí đúng kỹ thuật, đặt vào khay.
Cho người bệnh nằm hoặc ngồi.
Xác định vị trí:

6

- Ở tay: 1/3 trên ngoài (cơ delta) hoặc 1/3 giữa mặt ngoài cánh tay (cơ tam đầu).
- Ở đùi: 1/3 giữa mặt trước ngoài đùi (cơ tứ đầu đùi).

7

Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc tối thiểu 2 lần.

8

Điều dưỡng sát khuẩn tay, cầm bơm tiêm đuổi khí lại (nếu cần). Động viên người bệnh.

9

Đâm kim: Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm đâm kim nhanh sâu 2/3 chiều dài
kim, chếch 60 - 900 so với mặt da.

10

Rút thử nòng bơm tiêm xem có máu không.

11

Tiêm thuốc: Bơm thuốc từ từ đồng thời theo dõi vị trí tiêm, sắc mặt và cảm giác người
bệnh.

12

Rút kim: rút kim nhanh căng da, đặt và giữ bông khô lên nơi tiêm đến khi hết chảy máu.

13

Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, theo dõi, dặn người bệnh những điều cần thiết.

14

Thu dọn dụng cụ - Rửa tay. Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đeo khẩu trang.

2

Chuẩn bị dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn:
+ Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống cắm kìm
Kocher, 2 kìm Kocher, 1 kéo, 1 hộp bông).
+ Bơm kim tiêm, kim lấy thuốc.
- Dụng cụ khác: gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn
tay nhanh, cồn 700
- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc.
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế).
3
4

Thực hiện 5 đúng - thông báo thuốc tiêm, giải thích, động viên người bệnh.
Sát khuẩn đầu ống thuốc, bẻ đầu ống thuốc bằng gạc vô khuẩn (hoặc cậy lọ thuốc, sát
khuẩn).
Pha thuốc (nếu có).

5
Hút thuốc vào bơm tiêm, thay kim tiêm, đuổi hết khí, đặt vào khay.
Để người bệnh ở tư thế thích hợp, bộc lộ vùng tiêm, chọn tĩnh mạch.
6
Đặt gối kê tay, dây garo dưới vùng tiêm.
7

Đi găng tay, buộc dây garo trên vị trí tiêm 3 - 5cm.

8

Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài 2 lần.

9

Cầm bơm tiêm đuổi khí lại (nếu cần). Động viên người bệnh.

10

11

Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm đâm kim chếch 300 so với mặt da vào tĩnh mạch
thấy máu trào ra, hạ bơm tiêm sát mặt da (rút thử nòng bơm tiêm nếu cần), tháo dây garo.
Bơm thuốc từ từ, theo dõi vị trí tiêm, sắc mặt và cảm giác người bệnh.

12

13

Khi tiêm hết thuốc căng da, rút kim nhanh - Đặt và giữ bông vô khuẩn lên nơi tiêm đến
khi hết chảy máu. Dán băng dính (nếu cần).
Giúp người bệnh về tư thế thích hợp, theo dõi, dặn người bệnh những điều cần thiết.

14 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay, ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn:
+ Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống cắm kìm
Kocher, 2 kìm Kocher, 1 kéo, 1 hộp bông).

2

+ Dây truyền, bơm kim tiêm, kim lấy thuốc.
- Dụng cụ khác: gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn
tay nhanh, cồn 700
- Hộp chống Shock, thuốc và dịch truyền theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc.
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế).
- Cho người bệnh đi tiểu tiện trước,

3
4

- Cho người bệnh nằm, đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.
Thực hiện 5 đúng, giải thích, động viên người bệnh, công khai thuốc, dịch truyền.
Kiểm tra chai dịch, pha thuốc (nếu có).

5

Cắm dây truyền vào chai dịch khóa lại, treo chai dịch, đuổi khí qua dây, khóa dây truyền

(có thể treo dây truyền lên cọc).
Cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền, chọn tĩnh mạch.
6

Đặt gối kê tay, dây cao su dưới vùng truyền.

7

Đi găng tay, buộc dây cao su trên vùng truyền 3 - 5cm.

8

Sát khuẩn vị trí truyền từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần.

9

Điều dưỡng động viên người bệnh.
Căng da - Đâm kim chếch 300 so với mặt da vào tĩnh mạch thấy máu trào ra, tháo dây cao su

10

Mở khóa cho dịch chảy.

11

Cố định đốc kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn - cố định gạc; cố định tay vào
nẹp (nếu cần).

12

Điều chỉnh tốc độ theo y lệnh.

13

Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết, theo dõi và
phát hiện tai biến trong quá trình truyền.
Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

14

Ghi phiếu truyền dịch, phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH BẰNG MÁY
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1.

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:

1

- Dụng cụ vô khuẩn:
+ Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống cắm

kìm Kocher, 2 kìm Kocher, 1 kéo, 1 hộp bông).
+ Dây truyền, bơm kim tiêm, kim lấy thuốc.
- Dụng cụ khác: gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay sạch, dung dịch sát
khuẩn tay nhanh, cồn 700
- Hộp chống Shock, thuốc và dịch truyền theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc.
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế).
- Cho người bệnh đi tiểu tiện trước,
2

3

- Cho người bệnh nằm, đo mạch, Hhuyết áp, nhiệt độ, nhịp thở.
Thực hiện 5 đúng, giải thích, động viên người bệnh, công khai thuốc, dịch truyền.

2.

Đặt cọc truyền ở vị trí thích hợp, gắn máy truyền dịch lên cọc truyền, nối nguồn điện vào máy,
đèn “CHARGE” sáng

3.

Kiểm tra chai dịch, cắm dây truyền vào chai. Treo chai dịch, đuổi khí, khoá lại. Lắp bộ
phận đếm giọt (nếu có)

4.

Ấn và giữ nút “POWER” để mở máy cho máy tự kiểm tra

5.

Lắp dây truyền vào máy, đóng cửa máy

6.

Đặt tốc độ truyền (ml/h) theo y lệnh: Đèn "RATE" sáng, ấn các nút số để đặt tốc độ, sau đó
ấn nút “SELECT” để nhớ
Đặt thể tích dịch truyền:

7.

- Ấn nút “SELECT” màn hình hiện D.LIMIT
- Dùng nút số để tăng giảm theo ý muốn, ấn nút “SELECT”
Cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền, chọn TM.

8.

Đặt gối kê tay, dây cao su dưới vùng truyền.

4

Đi găng tay, buộc dây cao su trên vùng truyền 3 - 5cm.

5

Sát khuẩn vị trí truyền từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần.
Căng da - Đâm kim chếch 300 so với mặt da vào TM thấy máu trào ra, tháo dây cao su

6
9.

Mở khóa cho dịch chảy.
Ấn nút [ START ] để bắt đầu truyền dịch. Đèn [ START/FAST ] sáng xanh, nhấp

nháy.
10.

Cố định kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn, cố định vào nẹp (nếu cần)

11.

Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết, theo dõi và
phát hiện tai biến trong quá trình truyền
Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay

12.

Ghi phiếu truyền dịch, phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH BẰNG BƠM TIÊM ĐIỆN

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT

Điều dưỡng rửa tay, đeo khẩu trang.

1.

Chuẩn bị dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn:
+ Bộ dụng cụ tiêm truyền vô khuẩn (2 khay chữ nhật, 2 khay hạt đậu, 1 ống
cắm kìm Kocher, 2 kìm Kocher, 1 kéo, 1 hộp bông).
1

+ Bơm kim tiêm, kim lấy thuốc.
- Dụng cụ khác: gối kê tay, kéo, băng dính, dây garo, găng tay sạch, dung dịch sát
khuẩn tay nhanh, cồn 700
- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nước cất, phiếu (sổ) thuốc.
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế).

2 Thực hiện 5 đúng - thông báo thuốc tiêm, giải thích, động viên người bệnh.
2.

Cho người bệnh đi tiểu tiện trước - Để người bệnh nằm, đo mạch, huyết áp, nhịp
thở, nhiệt độ

3.

Kiểm tra thuốc, sát khuẩn ống thuốc, bẻ thuốc

4.

Hút thuốc vào bơm tiêm, pha thuốc theo chỉ định, thay kim, lắp dây dẫn (kim
bướm) vào bơm tiêm, đuổi khí

5.

Đặt cọc truyền ở vị trí thích hợp, gắn bơm tiêm điện lên cọc truyền, nối nguồn điện
vào bơm tiêm, đèn “BATTERY” sáng

6.

Ấn và giữ nút “POWER” để mở máy cho máy tự kiểm tra.

7.

Lắp bơm tiêm: Nâng chốt và quay, đặt bơm tiêm lại rồi cài lại chốt. Lắp bộ phận đẩy
pittông

8.

Đặt tốc độ: Khi đèn “RATE” sáng, quay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ

9.

Cắt băng dính, chọn TM, đặt gối kê tay dưới vùng truyền
Đi găng tay, buộc dây cao su trên vùng truyền 3 - 5cm

10.

Sát khuẩn vị trí truyền từ trong ra ngoài theo hin
̀ h xoáy ốc 2 lần, ĐD sát khuẩn tay

11.

Căng da - Đâm kim chếch 300 so với mặt da vào TM thấy máu trào ra - tháo dây cao su

12.

Ấn [START] để bắt đầu truyền dịch, theo dõi đèn hoạt động

13.

Cố định kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn, cố định vào nẹp (nếu cần)

14.

Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn những điều cần thiết theo dõi và phát hiện tai biến.
Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay

15.

Ghi phiếu theo dõi truyền dịch phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY

STT

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang

2

Dụng cụ: khay chữ nhật, ống thông, bơm cho ăn 50ml, gạc miếng, đè lưỡi, găng tay, tấm

nilon, khăn bông, ống cắm kìm, kìm Kocher, băng dính, kéo, bát kền, paraphin, khay hạt
đậu, tăm bông, cốc nước, cốc thức ăn, ống nghe,
3

Đối chiếu người bệnh, giải thích, động viên cho người bệnh hoặc người nhà
Để người bệnh ở tư thế thích hợp (đầu cao 300 hoặc ngồi), choàng nilon, khăn bông trước

4

ngực, đặt khay hạt đậu cạnh cằm hoặc má người bệnh.

5

Vệ sinh mũi hoặc miệng, cắt băng dính, rót dầu paraphin vào bát kền, đi găng sạch
Đo ống thông: từ cánh mũi hoặc miệng bên đặt  dái tai  mũi ức, đánh dấu, bôi trơn đầu

6

ống thông
Đưa ống thông nhẹ nhàng qua mũi (miệng) đến ngã ba hầu họng bảo người bệnh nuốt hoặc

7

nhấc cao đầu, đưa vào dạ dày đến chỗ đánh dấu.
Kiểm tra ống thông có cuộn trong miệng không

8

Kiểm tra ống thông đã chắc chắn vào dạ dày chưa (bằng 1 trong 3 phương pháp), cố định ống
thông, nghiêng đầu người bệnh

9

Lau miệng cho người bệnh, giúp người bệnh về tư thế thoải mái

10

Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi phiếu theo dõi - chăm sóc

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang (nếu cần).
- Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn: bộ thay băng (1 kéo, 4 kẹp phẫu tích, 1 kìm kocher, 2 bát
kền, 1 khay chữ nhật, gạc củ ấu, gạc miếng).

2

- Dung dịch: betadine 10%, NaCl 0,9%, ôxy già, ete - thuốc điều trị (nếu có), dung dịch sát
khuẩn tay.
- Dụng cụ khác: găng vô khuẩn, găng sạch, túi nilon, băng dính, kéo cắt băng, tấm lót, chậu

3

đựng dung dịch khử khuẩn.
- Dụng cụ đựng chất thải: hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế.

4

Kiểm tra, thông báo, giải thích, động viên người bệnh, để người bệnh ở tư thế thích hợp.
Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, bộc lộ vết thương, trải tấm lót dưới vết thương, đặt túi nilon

5

nơi thích hợp.

6

Tháo bỏ băng cũ bằng găng sạch hoặc kẹp phẫu tích.

7

Quan sát, đánh giá tình trạng vết thương.
ĐD sát khuẩn tay, mở bộ dụng cụ, bổ sung băng gạc (nếu cần), rót dung dịch vào bát kền,

8

đi găng vô khuẩn.
Dùng kẹp phẫu tích rửa vết thương bằng nước muối sinh lý (ôxy già nếu cần) từ trên xuống dưới:
- vết thương sạch: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  vết thương  rộng ra
xung quanh

9

- vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  xung
quang vết thương  vết thương. Rửa vết thương bằng oxy già, rửa lại bằng nước muối.
Thấm khô vết thương theo thứ tự như trên.

Sát khuẩn vết thương bằng Betadine 10%:
- vết thương sạch: sát khuẩn từ mép vết thương  vết thương  rộng ra xung quanh
10
- vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: sát khuẩn từ mép vết thương  xung quang vết thương 
vết thương
11 Đắp thuốc nếu có chỉ định - Đặt gạc che kín vết thương và băng lại.
12 Giúp người bệnh về tư thế thích hợp - dặn người bệnh những điều cần thiết.
13 Thu dọn dụng cụ - Rửa tay - Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THAY BĂNG, RỬA VẾT THƯƠNG
CÓ ỐNG DẪN LƯU
STT
1.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang (nếu cần).
- Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn: bộ thay băng (1 kéo, 4 kẹp phẫu tích, 1 kìm kocher, 2 bát kền,
1 khay chữ nhật, gạc củ ấu, gạc miếng).

2.

3.

- Dung dịch: betadine 10%, NaCl 0,9%, ôxy già, ete - thuốc điều trị (nếu có), dung dịch sát
khuẩn tay.
- Dụng cụ khác: găng vô khuẩn, găng sạch, túi nilon, băng dính, kéo cắt băng, tấm lót, chậu
đựng dung dịch khử khuẩn.
- Dụng cụ đựng chất thải: hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế.

4.

Kiểm tra, thông báo, giải thích, động viên người bệnh, để người bệnh ở tư thế thích hợp.

5.

Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, bộc lộ vết thương, trải tấm lót dưới vết thương, đặt túi nilon
nơi thích hợp.

6.

Tháo bỏ băng cũ bằng găng sạch hoặc kẹp phẫu tích.

7.

Quan sát, đánh giá tình trạng vết thương.

8.

Điều dưỡng sát khuẩn tay, mở bộ dụng cụ, bổ sung băng gạc (nếu cần), rót dung dịch vào bát
kền, đi găng vô khuẩn.

Dùng kẹp phẫu tích rửa vết thương bằng nước muối sinh lý (ôxy già nếu cần) từ trên xuống dưới,
nếu:

9.

- Vết thương sạch: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  vết thương  rộng ra
xung quanh
- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  xung
quang vết thương vết thương. Rửa vết thương bằng oxy già, rửa lại bằng nước muối.
Thấm khô vết thương theo thứ tự như trên.
Sát khuẩn vết thương bằng Betadine 10%:
- Vết thương sạch: sát khuẩn từ mép vết thương  vết thương  rộng ra xung quanh

10.

- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: sát khuẩn từ mép vết thương  xung quang vết thương 
vết thương

11. Đắp thuốc nếu có chỉ định - Đặt gạc che kín vết thương và băng lại.
Dựng kẹp rửa chân ống dẫn lưu bằng nước muối hoặc ôxy già từ trong ra ngoài, rửa thân ống dẫn
12. 1
lưu khoảng 5 cm (từ chân ống lên), thấm khô. Ấn nhẹ xung quanh ống dẫn lưu để dịch chảy ra (nếu
2
có). Hút dịch trong ống dẫn lưu, bơm rửa (nếu có y lệnh).
13. 1
Sát khuẩn quanh chân và thân ống dẫn lưu bằng Betadin
3
14. 1Đặt gạc lên chân ống dẫn lưu, cố định gạc ở vết thương và chân dẫn lưu bằng băng dính, thay
4túi dẫn lưu và ống dẫn dịch vụ khuẩn (nếu có y lệnh)
15. 1
Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết
5
16. 1Thu dọn dụng cụ, rửa tay - Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THAY BĂNG CẮT CHỈ VẾT MỔ - VẾT KHÂU

STT

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang (nếu cần).

2

- Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn: bộ thay băng (1 kéo, 4 kẹp phẫu tích, 1 kìm kocher, 2 bát
kền, 1 khay chữ nhật, gạc củ ấu, gạc miếng), bộ cắt chỉ (1 kéo cắt chỉ, 1 kẹp phẫu tích, 1
kìm kocher).
- Dung dịch: betadine 10%, NaCl 0,9%, ôxy già, ete - thuốc điều trị (nếu có), dung dịch

sát khuẩn tay

3

Dụng cụ khác: găng vô khuẩn , găng sạch, túi nilon, băng dính, kéo cắt băng, tấm lót, chậu
đựng dd khử khuẩn.
Dụng cụ đựng chất thải: hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế.

4

Kiểm tra, thông báo, giải thích, động viên người bệnh, để người bệnh ở tư thế thích hợp.

5

Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, bộc lộ vết thương, trải tấm lót dưới vết thương, đặt túi nilon
nơi thích hợp.

6

Tháo bỏ băng cũ bằng găng sạch hoặc kẹp phẫu tích.

7

Quan sát, đánh giá tình trạng vết thương.

8

Điều dưỡng sát khuẩn tay, mở bộ dụng cụ, bổ sung băng gạc (nếu cần), rót dung dịch vào
bát kền, đi găng vô khuẩn.
Dùng kẹp phẫu tích rửa vết thương bằng nước muối sinh lý (ôxy già nếu cần) từ trên xuống dưới,
nếu:

9

- Vết thương sạch: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  vết thương  rộng ra
xung quanh
- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  xung
quang vết thương vết thương. Rửa vết thương bằng oxy già, rửa lại bằng nước muối.
Thấm khô vết thương theo thứ tự như trên.
Sát khuẩn vết thương bằng Betadine 10%:
- Vết thương sạch: sát khuẩn từ mép vết thương  vết thương  rộng ra xung quanh

10

- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: sát khuẩn từ mép vết thương  xung quang vết thương 
vết thương

Dùng kẹp phẫu tích có mấu gắp đầu chỉ và nhẹ nhàng kéo lên.
11

Đặt đầu tù của kéo sát da, Luồn mũi nhọn vào chân chỉ sát da tại điểm trắng dưới nút buộc. cắt
và rút nhanh chỉ.
Lần lượt cắt cho tới khi hết hoặc cắt cách quãng (theo chỉ định).

12

Cắt xong dùng gạc thấm dịch chân chỉ, sát khuẩn lại vết thương.

13

Đắp thuốc nếu có chỉ định - Đặt gạc che kín vết thương và băng lại theo nguyên tắc từ trên
xuống dưới.

14

Giúp người bệnh về tư thế thích hợp - dặn người bệnh những điều cần thiết.

15

Thu dọn dụng cụ - Rửa tay - Ghi phiếu theo dõi chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THAY BĂNG RÚT DẪN LƯU
STT
1.

2.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang (nếu cần).
- Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn: bộ thay băng (1 kéo, 4 kẹp phẫu tích, 1 kìm kocher, 2 bát kền,
1 khay chữ nhật, gạc củ ấu, gạc miếng), bộ cắt chỉ (1 kéo cắt chỉ, 1 kẹp phẫu tích, 1 kìm
kocher).
- Dung dịch: betadine 10%, NaCl 0,9%, ôxy già, ete - thuốc điều trị (nếu có), dung dịch sát
khuẩn tay

3.

- Dụng cụ khác: găng vô khuẩn, găng sạch, túi nilon, băng dính, kéo cắt băng, tấm lót, chậu
đựng dd khử khuẩn.
- Dụng cụ đựng chất thải: hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng chất thải y tế.

4.

Kiểm tra, thông báo, giải thích, động viên người bệnh, để người bệnh ở tư thế thích hợp.

5.

Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, bộc lộ vết thương, trải tấm lót dưới vết thương, đặt túi nilon
nơi thích hợp.

6.

Tháo bỏ băng cũ bằng găng sạch hoặc kẹp phẫu tích.

7.

Quan sát, đánh giá tình trạng vết thương.

8.

Điều dưỡng sát khuẩn tay, mở bộ dụng cụ, bổ sung băng gạc (nếu cần), rót dung dịch vào bát
kền, đi găng vô khuẩn.
Dùng kẹp phẫu tích rửa vết thương bằng nước muối sinh lý (ôxy già nếu cần) từ trên xuống dưới,
nếu:

9.

- Vết thương sạch: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  vết thương  rộng ra
xung quanh
- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: rửa từ mép vết thương (bên xa trước, bên gần sau)  xung
quang vết thương vết thương. Rửa vết thương bằng oxy già, rửa lại bằng nước muối.
Thấm khô vết thương theo thứ tự như trên.
Sát khuẩn vết thương bằng Betadine 10%:

10. - Vết thương sạch: sát khuẩn từ mép vết thương  vết thương  rộng ra xung quanh
- Vết thương nhiễm khuẩn và vết loét: sát khuẩn từ mép vết thương  xung quang vết thương

 vết thương
11. Đắp thuốc nếu có chỉ định - Đặt gạc che kín vết thương và băng lại.
Dựng kẹp rửa chân ống dẫn lưu bằng nước muối hoặc ôxy già từ trong ra ngoài, rửa thân ống dẫn
12. 1
lưu khoảng 5 cm (từ chân ống lên), thấm khô. Ấn nhẹ xung quanh ống dẫn lưu để dịch chảy ra (nếu
2
có). Hút dịch trong ống dẫn lưu, bơm rửa (nếu có y lệnh).
13. 1
Sát khuẩn quanh chân và thân ống dẫn lưu bằng Betadin
3
14. 1Cắt chỉ chân ống dẫn lưu. Dùng kìm Kocher kẹp dẫn lưu. Từ từ xoay ống, rút nhẹ nhàng đồng
4thời theo dõi người bệnh.
15. Sát khuẩn chân ống dẫn lưu bằng Betadin. Đặt gạc che kín vết thương và băng lại.
16. 1
Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết.
5
17. 1Thu dọn dụng cụ, rửa tay - Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng
6

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG DẪN LƯU NƯỚC TIỂU NỮ
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
7

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ:
Dụng cụ vô khuẩn: gói dụng cụ (1 kìm Kocher, 2 kẹp phẫu tích, cốc đựng dung dịch sát
khuẩn, cốc đựng nước cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay hạt đậu, bông cầu hoặc gạc củ
ấu), thông tiểu, găng tay vô khuẩn, túi đựng nước tiểu, bơm tiêm 10ml
Chuẩn bị dụng cụ khác:
-

8

9

Túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, betadine 10%, nước cất, dầu
paraphin, hồ sơ bệnh án.
Đối chiếu người bệnh, giải thích, động viên, che bình phong, trải tấm lót dưới mông người
bệnh

10

Đắp ga, giúp người bệnh cởi quần, cho người bệnh nằm chống chân

11

Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch Betadine 10%, nước cất vào bát kền,
đổ dầu paraphin vào miếng gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nước tiểu, bơm tiêm cho vào
gói dụng cụ. Cắt băng dính (2 đoạn).

12

Bộc lộ bộ phận sinh dục, đặt túi nilon nơi thích hợp.

-

Điều dưỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn.
13

Lấy nước cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nước tiểu. Bôi paraphin vào ống thông
5 – 7 cm. Trải săng có lỗ, kẹp săng

14

Sát khuẩn bộ phận sinh dục: Một tay giữ bộ phận sinh dục. Một tay dùng kẹp phẫu tích
kẹp gạc cầu chấm Betadine 10% sát khuẩn môi lớn, môi nhỏ, lỗ tiểu
Kỹ thuật đặt:
Cầm cả thông tiểu và túi nước tiểu để giữa 2 đùi người bệnh.

15

Đưa ống thông nhẹ nhàng vào lỗ tiểu từ 4 - 5 cm, có nước tiểu chảy ra. Đưa ống thông
thêm 3 - 5 cm.

16

Bơm nước vào bóng chèn (10 – 15ml), kéo nhẹ ống thông ra đến khi thấy vướng

17

Quấn gạc và cố định bằng băng dính ở đầu nối giữa thông tiểu và túi nước tiểu

18

Bỏ xăng có lỗ, cố định ống thông bằng băng dính vào đùi, treo túi nước tiểu vào thành
giường.

19

Lau khô bộ phận sinh dục (nếu cần), bỏ dụng cụ, nilon, mặc quần, bỏ ga đắp, giúp người
bệnh về tư thế thoải mái

20

Thu dọn dụng cụ, rửa tay. Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG TIỂU NỮ - LẤY NƯỚC TIỂU
LÀM XÉT NGHIỆM

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ:
Dụng cụ vô khuẩn: gói dụng cụ (1 kìm Kocher, 2 kẹp phẫu tích, cốc đựng dung dịch sát
khuẩn, cốc đựng nước cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay hạt đậu, bông cầu hoặc gạc củ
ấu), thông tiểu, găng tay vô khuẩn, túi đựng nước tiểu, bơm tiêm 10ml
Chuẩn bị dụng cụ khác:
-

2

-

Túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, Betadine 10%, nước cất, dầu
paraphin, hồ sơ bệnh án.

3

Đối chiếu, giải thích, động viên người bệnh, che bình phong, trải tấm lót dưới mông người
bệnh

4

Đắp ga, giúp người bệnh cởi quần, cho người bệnh nằm chống chân

5

Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch betadine 10%, nước cất vào bát kền, đổ
dầu paraphin vào miếng gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nước tiểu, bơm tiêm cho vào gói
dụng cụ. Cắt băng dính (2 đoạn).

6

Bộc lộ bộ phận sinh dục, đặt túi nilon nơi thích hợp. Đi găng sạch, vệ sinh bộ phận sinh dục bằng
nước muối sinh lý. Điều dưỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn.

7

Lấy nước cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nước tiểu. Bôi paraphin vào ống thông 5
– 7 cm. Trải săng có lỗ, kẹp săng

8

Sát khuẩn bộ phận sinh dục: Một tay giữ bộ phận sinh dục. Một tay dùng kẹp phẫu tích
kẹp gạc cầu chấm Betadine 10% sát khuẩn môi lớn, môi nhỏ, lỗ tiểu.

9

Kỹ thuật đặt: Đặt khay hạt đậu vô khuẩn và ống thông giữa 2 đùi người bệnh. Đưa ống
thông nhẹ nhàng vào lỗ tiểu từ 4 - 5 cm, có nước tiểu chảy ra. Kẹp hoặc gập đầu ống thông
lại.

10

Lấy nước tiểu XN: bỏ nước tiểu đầu bãi, lấy nước tiểu vào ống xét nghiệm, nước tiểu còn
lại cho chảy vào khay hạt đậu đến khi hết

11

Gập hoặc kẹp ống rút ra bỏ vào khay hạt đậu hoặc túi nilon

12

Lau khô bộ phận sinh dục - bỏ dụng cụ, nilon, mặc quần, bỏ ga đắp, giúp người bệnh về tư
thế thoải mái
Thu dọn dụng cụ, rửa tay

13

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng. Gửi bệnh phẩm xét nghiệm.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG DẪN LƯU NƯỚC TIỂU NAM

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ:
Dụng cụ vô khuẩn: gói dụng cụ (1 kìm Kocher, 2 kẹp phẫu tích, cốc đựng dung dịch sát
khuẩn, cốc đựng nước cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay hạt đậu, bông cầu hoặc gạc củ
ấu), thông tiểu, găng tay vô khuẩn, túi đựng nước tiểu, bơm tiêm 10ml
Chuẩn bị dụng cụ khác:
-

2

3

túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, betadine 10%, nước cất, dầu
paraphin, hồ sơ bệnh án.
Đối chiếu, giải thích, động viên người bệnh, che bình phong, trải tấm lót dưới mông người
bệnh

4

Đắp ga, giúp người bệnh cởi quần, cho người bệnh nằm chống chân

5

Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch betadine, nước cất vào bát kền, đổ dầu
paraphin vào miếng gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nước tiểu, bơm tiêm cho vào gói
dụng cụ. Cắt băng dính (2 đoạn).

-

Bộc lộ bộ phận sinh dục, đặt túi nilon nơi thích hợp.
6

Điều dưỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn.

7

Lấy nước cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nước tiểu. Bôi paraphin vào ống thông 5
– 7 cm. Trải săng có lỗ, kẹp săng

8

Sát khuẩn bộ phận sinh dục: Tay cầm dương vật, kéo lui bao quy đầu để lộ lỗ tiểu. Một
tay dùng kẹp phẫu tích kẹp gạc cầu chấm Betadine 10% sát khuẩn đầu dương vật 3 lần (từ
lỗ tiểu ra hết bao quy đầu)
Kỹ thuật đặt:
Cầm cả thông tiểu và túi dẫn lưu để giữa 2 đùi người bệnh.

9

Để dương vật ở tư thế vuông góc với thành bụng, đưa ống thông nhẹ nhàng vào khoảng
10 cm, cảm thấy vướng thì hạ xuống song song với thành bụng tiếp tục đưa ống thông vào
khoảng 10 cm, có nước tiểu chảy ra. Đưa ống thông thêm 3 - 5 cm.

* Không nên cố gắng đẩy ống thông khi thấy vướng.

10
11

Bơm nước cất vào bóng chèn (10 – 15ml), kéo nhẹ ống thông ra đến khi thấy vướng
Quấn gạc và cố định bằng băng dính ở đầu nối giữa thông tiểu và túi dẫn lưu

12

Bỏ săng có lỗ, cố định ống thông bằng băng dính vào đùi, treo túi nước tiểu vào thành
giường.

13

Lau khô bộ phận sinh dục, bỏ dụng cụ, tấm lót, mặc quần, bỏ ga đắp, giúp người bệnh về
tư thế thoải mái

14

Thu dọn dụng cụ, rửa tay. Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT THÔNG TIỂU NAM - LẤY NƯỚC TIỂU
LÀM XÉT NGHIỆM

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ:
Dụng cụ vô khuẩn: gói dụng cụ (1 kìm Kocher, 2 kẹp phẫu tích, cốc đựng dung dịch sát
khuẩn, cốc đựng nước cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay hạt đậu, bông cầu hoặc gạc củ
ấu), thông tiểu, găng tay vô khuẩn, túi đựng nước tiểu, bơm tiêm 10ml
Chuẩn bị dụng cụ khác:
-

2

3

túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, betadine 10%, nước cất, dầu
paraphin, hồ sơ bệnh án.
Đối chiếu, giải thích, động viên người bệnh, che bình phong, trải tấm lót dưới mông người
bệnh

4

Đắp ga, giúp người bệnh cởi quần, cho người bệnh nằm chống chân

5

Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch betadine 10% nước cất vào bát kền, đổ
dầu paraphin vào miếng gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nước tiểu, bơm tiêm cho vào gói
dụng cụ. Cắt băng dính (2 đoạn).

-

Bộc lộ bộ phận sinh dục, đặt túi nilon nơi thích hợp.
6

Điều dưỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn.

7

Lấy nước cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nước tiểu. Bôi paraphin vào ống thông 5 – 7
cm. Trải săng có lỗ, kẹp săng

8

Sát khuẩn bộ phận sinh dục: Tay cầm dương vật, kéo lui bao quy đầu để lộ lỗ tiểu. Một tay
dùng kẹp phẫu tích kẹp gạc cầu chấm Betadine 10% sát khuẩn đầu dương vật 3 lần (từ lỗ tiểu
ra hết bao quy đầu)
Kỹ thuật đặt:

9

Cầm cả thông tiểu và túi dẫn lưu để giữa 2 đùi người bệnh.
Để dương vật ở tư thế vuông góc với thành bụng, đưa ống thông nhẹ nhàng vào khoảng 10
cm, cảm thấy vướng thì hạ xuống song song với thành bụng tiếp tục đưa ống thông vào

khoảng 10 cm, có nước tiểu chảy ra. Đưa ống thông thêm 3 - 5 cm.
* Không nên cố gắng đẩy ống thông khi thấy vướng
10

Lấy nước tiểu xét nghiệm: bỏ nước tiểu đầu bãi, lấy nước tiểu vào ống xét nghiệm, nước
tiểu còn lại cho chảy vào khay hạt đậu đến khi hết

11

Gập hoặc kẹp ống rút ra bỏ vào khay hạt đậu hoặc túi nilon

12

Lau khô bộ phận sinh dục - bỏ dụng cụ, nilon, mặc quần, bỏ ga đắp, giúp người bệnh về tư thế
thoải mái
Thu dọn dụng cụ, rửa tay

13

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng. Gửi bệnh phẩm xét nghiệm

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT RỬA BÀNG QUANG

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ: Nacl 0,9%, Betadin 10%, bát kền, gạc củ ấu, gạc miếng, găng vô

2

khuẩn, bơm tiêm 50ml, khay chữ nhật, khay hạt đậu, ḱ m Kocher, Tấm nilon, băng
dính, kéo

3

Kiểm tra, thông báo, giải thích cho người bệnh

4

Che bình phong, trải nilon dưới mông người bệnh, bộc lộ bộ phận sinh dục
RỬA BẰNG HỆ THỐNG DÂY DẪN
Pha Betadin hoă ̣c thuố c ( Nế u cầ n) vào chai dung dich
̣ rửa, nố i dây dẫn vowia chai dich
̣ treo

5

chai dich
̣ lên co ̣c.
Đặt khay hạt đậu giữa 2 đùi, sát khuẩn đầu nối, mang găng - Tháo đầu túi nước tiểu cho

6

vào khay hạt đậu

- Làm sạch đuôi ống sonde (Trong và ngoài) bằ ng dung dịch sát khuẩ n
- Lắp dây dịch vào ống Sonde tiểu, cố định hệ thống nối

7

Chỉnh khóa cho dich
̣ chảy vào bàng quang khoảng 250ml, khóa la ̣i, dùng tay xoa vùng bàng
quang.
Sau 30 phút, nối đuôi ống Sonde với đầu túi nước tiểu cho dịch chảy từ bàng quang ra hết

8

- quan sát đánh giá dịch rửa - Tiếp tục rửa nếu có chỉ định
RỬA BẰNG BƠM TIÊM
Pha Betadine hoặc thuốc (nếu cần) vào chai dung dịch rửa, đổ dịch rửa vào khay hạt

5

đậu
Đặt khay hạt đậu giữa 2 đùi, sát khuẩn đầu nối, mang găng - Tháo đầu túi nước tiểu cho

6

vào khay hạt đậu - Làm sạch đuôi ống Sonde (trong và ngoài) bằng dung dịch sát khuẩn

7

Hút dịch rửa vào bơm tiêm, lắp vào đuôi ống Sonde bơm vào bàng quang khoảng 250ml
Cho dich
̣ chảy từ bàng quang ra hết (hoặc dùng bơm tiêm hút dịch ra). Quan sát đánh

8

giá dịch rửa - Tiếp tục rửa đến khi nước trong

9

Thay túi nước tiểu mới (nếu cần) - Lau khô vùng sinh dục, bỏ nilon

10

Giúp người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiế t.

11

Thu dọn dụng cụ, rửa tay - Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TẮM (LAU NGƯỜI) CHO NGƯỜI BỆNH TẠI GIƯỜNG

STT
1

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.

Chuẩn bị dụng cụ: thùng đựng nước ấm 370- 400C, bấm móng tay, 2 chậu đựng nước, nhiệt
kế đo nhiệt độ nước, cốc múc nước, xà phòng, cồn 900, găng tay.
2

Ga, quần áo sạch, bô dẹt, gạc củ ấu, tấm nilon to kín giường, kìm Kocher dài 25cm, 3 khăn
bông to, 2 khăn bông nhỏ, túi đựng đồ bẩn, bình phong, hồ sơ.

3

Thông báo, giải thích cho người bệnh, tắt quạt, đóng cửa, che bình phong.

4

Đi găng, trải nilon, đắp ga, cởi quần áo.

5

Lau mặt: lót khăn dưới đầu, lau mặt.
Tắm tay: trải khăn bông to dưới cẳng tay đến nách, tắm tay phía xa trước tay phía gần sau, từ cổ

6

tay đến nách, tắm xà phòng rồi đến nước sạch, lau khô. Cho từng bàn tay bệnh nhân vào chậu
nước, rửa sạch, lau khô.

7

Tắm ngực và bụng: tắm xà phòng trước rồi đến nước sạch, lau khô.
Tắm chân: trải khăn bông to từ gót tới bẹn, tắm từ cổ chân đến bẹn như tắm tay - cho từng

8

bàn chân vào chậu nước, rửa sạch, lau khô.
Rửa vùng sinh dục: trải khăn dưới mông và đặt người bệnh nằm ngửa, đặt bô dẹt (hoặc tã giấy) dưới

9

mông, đặt khay hạt đậu (hoặc túi nilon) cạnh giữa 2 đùi: rửa sạch vùng sinh dục, hậu môn, thấm khô.
Tắm lưng và mông: cho người bệnh nằm nghiêng, lót khăn dọc theo lưng, mông

10

- Tắm lưng: tắm từ thắt lưng trở lên cổ, lau khô.
- Tắm mông: tắm từ thắt lưng trở xuống mông, lau khô.

11

Bỏ nilon, mặc quần áo, giúp người bệnh trở lại tư thế thoải mái, dặn dò. người bệnh

12

Thu dọn dụng cụ, ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

* Có thể tắm khô theo cách lau khử khuẩn toàn bộ vùng da của cơ thể bằng các chế
phẩm khăn tẩm dung dịch chlorhexidine 2%.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT GỘI ĐẦU CHO NGƯỜI BỆNH TẠI GIƯỜNG

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.

2

Chuẩn bị dụng cụ: Thùng đựng nước ấm 370- 400C, chậu đựng nước bẩn, nhiệt kế đo
nhiệt độ nước, găng tay, dầu gội đầu, 2 khăn bông to, 1 - 2 khăn bông nhỏ, nilon, máng
gội, máy sấy tóc, bông không thấm nước, lược, khay hạt đậu, kim băng (kẹp), hồ sơ.

3

Đối chiếu, thông báo, giải thích cho người bệnh, tắt quạt, đóng cửa.

4

Đi găng (nếu cần), phủ nilon lên gối - phủ khăn bông to lên gối.

5

Cho người bệnh nằm chéo giường, đầu thấp hơn vai, choàng khăn bông xếp rẻ quạt vào
cổ và cố định trên ngực bằng kim băng (kẹp).

6

Đặt máng gội dưới đầu người bệnh.

7

Chải tóc: từ ngọn tóc đến chân tóc (tóc dài chia từng mảng nhỏ để chải). Nếu tóc quá
rối, dùng dầu xả hoặc paraphin để chải tóc.
Nút bông không thấm nước vào 2 lỗ tai.

8

Dội nước ướt tóc, xoa dầu gội.

9

Một tay đỡ đầu, một tay chà sát khắp da đầu và tóc bằng đầu ngón tay (tránh làm xây xát
da đầu và làm lắc đầu người bệnh).

10

Dội nước cho tới khi sạch.

11

Bỏ bông thấm nước ở tai, lấy khăn bông nhỏ lau mặt, kéo khăn choàng cổ bao kín tóc.

12

Bỏ máng, cho người bệnh nằm hoặc ngồi thoải mái trên giường, lau khô tóc.

13

Sấy tóc, chải tóc.

14

Thu dọn dụng cụ, giúp người bệnh trở lại tư thế thoải mái, ghi phiếu theo dõi - chăm sóc .

* Có thể dùng DD gô ̣i khô để gô ̣i đầ u cho người bệnh.

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐẶC BIỆT

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.
Chuẩn bị dụng cụ:
-

2

Chăm sóc bằng gạc: gói chăm sóc (kẹp phẫu tích hoặc kìm Kocher, bát kền, gạc củ ấu, gạc
miếng).

-

Đánh răng: kem đánh răng, bàn chải.

-

Dụng cụ khác: khăn bông nhỏ, tấm nilon nhỏ, bộ dụng cụ hút đờm dãi, khay chữ nhật, khay
hạt đậu, nước muối sinh lý, glycerin (nếu cần), găng sạch.

Đối chiếu, giải thích cho người bệnh và gia đình (nếu cần) về kỹ thuật sắp làm, kiểm tra
3

người bệnh có răng giả không.
Nhận định tình trạng người bệnh.

4

5

Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp, mặt quay về phía điều dưỡng, choàng nilon và khăn qua
cổ người bệnh.
Mở gói chăm sóc, rót nước muối ra bát kền, để khay hạt đậu dưới má, đi găng, bôi
glycerin nếu lưỡi trắng và môi khô, tháo răng giả (nếu có).
-

Nếu dung nước muối sinh lý: Dùng kẹp cặp gạc củ ấu, nhúng nước muối sinh lý rửa
sạch hàm răng nhiều lần (mặt ngoài, mặt nhai, mặt trong). Rửa sạch lưỡi người bệnh,
vòm miệng, 2 góc hàm phía trong má – lợi – môi.

6
-

Nếu dùng kem đánh răng: Lấy kem đánh răng ra bàn chải, làm ướt. Đánh răng mặt
ngoài, mặt nhai, mặt trong.

7
8

Dùng gạc khô lau sạch. Rửa lại bằng nước muối sinh lý.
Cho người bệnh súc miệng bằ ng dung dịch Betadin xanh (nếu tỉnh), dùng máy hút hoặc bơm
tiêm hút sạch (nếu người bệnh hôn mê).

9

Lau khô miệng bằng gạc, bôi Glycerin vào lưỡi, lợi, môi (nếu cần).

10

Đặt người bệnh về tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết.

Thu dọn dụng cụ, rửa tay .

11

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng .

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TRẢI GIƯỜNG CÓ NGƯỜI BỆNH
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
STT
1

Điều dưỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang
Chuẩn bị dụng cụ: ga trải giường, vải phủ 2 tấm, nilon kích thước phù hợp, vỏ gối

2

(hoặc gối sạch), chăn, túi đựng đồ bẩn, hồ sơ

3

Đối chiếu, thông báo, giải thích cho người bệnh, động viên để người bệnh phối hợp.

4

Xếp gọn bàn ghế xung quanh giường, đóng cửa, tắt quạt.
Lấy chăn đắp bỏ sang xe đẩy và đắp vải phủ cho người bệnh

5

Cho người bệnh nằm về 1 bên giường có người giữ hoặc có thành chắn giường
Tháo ga bẩn, cuộn mặt bẩn vào trong đến 1/2 giường. Đặt ga sạch đến giữa giường

6

(từ đầu xuống).
Kéo phẳng ga trải, dắt phần ga thừa xuống dưới 2 đầu đệm. Gập ga trải vuông góc ở

7

2 đầu đệm. Trải nilon và vải phủ, giắt xuống dưới đệm
Cho người bệnh nằm về phía bên sạch - Đi xuống cuối giường sang bên kia người

8

bệnh
Tháo đồ bẩn cho vào túi đựng đồ bẩn (tháo riêng từng loại)
Làm nốt phần còn lại (như từ bước 6 đến bước 7)

9

Cho người bệnh nằm lại giữa giường

Bỏ vải phủ ra và đắp chăn (đắp chăn ngang cổ người bệnh) - Thay áo gối (hoặc gối
10

sạch)
Thông báo cho người bệnh công việc vừa làm xong

11

Thu dọn dụng cụ, sắp xếp bàn ghế lại ngăn nắp
Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dưỡng.

QUY TRÌNH LÀM SẠCH, KHỬ KHUẨN BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG
(Bề mặt của thiết bị, giường bệnh, bàn đêm, monitor v.v.)

1. Mục đích
Diệt các tác nhân nhân gây ô nhiễm trên bề mặt, đảm bảo môi trường buồng kỹ thuật, buồng
bệnh luôn sạch sẽ, giảm thiểu nguy cơ lây truyền chéo trong bệnh viện.
2. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Nhân viên Công ty vệ sinh công nghiệp và hộ lý của các đơn vị trong bệnh viện.
3. Nội dung thực hiện
3.1. Chuẩn bị phương tiện
- Dung dịch khử khuẩn: Dung dịch aniospray (loại phun, 1 lít), surfanios 0,25% hoặc cồn
ethanol 70%.
- Thùng/xô loại 10 lít để pha dung dịch khử khuẩn.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Mũ, găng tay, khẩu trang, áo choàng, ủng, tạp dề.
3.2. Các bước tiến hành
17. Nhân viên vệ sinh mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân.
18. Dùng gạc sạch thấm dung dịch khử khuẩn lau toàn bộ bề mặt thiết bị cho tới khi
sạch. Nếu dùng loại phun thì phun trực tiếp lên bề mặt thiết bị.

19. Sau 10 phút, dùng giẻ khô, sạch lau sạch các hoá chất tồn đọng.
3.3. Lịch thực hiện
20. Buồng phẫu thuật: Sau mỗi ca phẫu thuật.
21. Khu vực còn lại trong bệnh viện: 1 lần/ngày và khi dây bẩn.

QUY TRÌNH LÀM SẠCH KHỬ KHUẨN SÀN NHÀ
I.

Mục đích

Loại bỏ tác nhân nhân gây ô nhiễm trên bề mặt sàn nhà, đảm bảo môi trường bệnh viện luôn
sạch sẽ, giảm thiểu nguy cơ lây truyền chéo trong bệnh viện.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Nhân viên Công ty vệ sinh công nghiệp và hộ lý của các đơn vị trong bệnh viện.

III. Nội dung thực hiện
3.1. Chuẩn bị phương tiện
- Xe hai xô có giẻ vắt.
- Cây lau.
- Cây đẩy khô.
- Dung dịch khử khuẩn: Surfanios 0,25%.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân: Mũ, găng tay, khẩu trang, áo choàng, ủng, tạp dề.
3.2. Các bước tiến hành
22. Nhân viên vệ sinh mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân.
23. Pha 20 ml dung dịch surfanios với 8 lít nước sạch vào xô thứ nhất (tạo dung dịch
surphanios 0,25%).
24. Đổ 10 lít nước sạch vào xô thứ 2.
25. Nhúng giẻ lau vào xô thứ nhất, vắt nhẹ sao cho giẻ lau vừa đủ độ ẩm.

26. Lau theo trình tự từ khu sạch đến khu bẩn, từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp. Lau
theo đường rích rắc sao cho phủ kín hết các bề mặt. Trong khi lau chú ý lau cả trong
các khe, gầm và xung quanh các thiết bị trên tường/sàn nhà.
27. Khi lau được khoảng 1-2 m2, cho giẻ vào xô thứ 2 giũ sạch, vắt khô.
28. Nhúng giẻ vào xô thứ nhất, vắt nhẹ sao cho giẻ vừa đủ độ ẩm.
29. Lau tiếp tục theo quy trình trên cho đến khi hoàn tất khu vực cần lau hoặc cho đến khi
hết diện tích cần lau. Trường hợp dung dịch trong xô thứ nhất hết (hoặc đen bẩn) mà
vẫn chưa hết diện tích cần lau thì pha thêm dung dịch (hoặc thay dung dịch mới) và lau
cho tới khi hết diện tích cần khử khuẩn.
30. Giặt lại giẻ lau và rửa 2 xô bằng xà phòng, cất giữ vào nơi quy định.
Lưu ý: Chỉ thực hiện lau khử khuẩn khi trước đó bề mặt đã được làm sạch.
3.3. Lịch thực hiện
31. Buồng phẫu thuật: Sau mỗi ca phẫu thuật và cuối mỗi ngày.
32. Khu vực khác trong khu phẫu thuật: 2 lần/ngày.

