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 BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT 

CHỌC HÚT DỊCH MÀNG PHỔI CẤP CỨU 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện   

2  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

3  Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Chọn điểm chọc đúng vị trí   

2  Tiến hành thủ thuật   

2.1  Giải thích cho Ngƣời bệnh, ký giấy làm thủ thuật   

2.2  Sát khuẩn vùng da định làm thủ thuật.   

2.3  Gây tê bằng Lydocain lần lƣợt từng lớp thành 

ngực, dùng kim gây tê chọc thăm dò màng phổi. 

  

2.4  Đúng vị trí chọc: - Chọc theo vị trí siêu âm đánh 

dấu và độ nông sâu từ da đến lớp dịch. Khi không 

có điều kiện siêu âm; vị trí chọc kim đƣợc ƣu tiên 

lựa chọn là điểm nối giữa cột sống tới đƣờng 

nách sau. Gõ từ trên xuống cho tới khi phát hiện 

vùng gõ đục và dịch xuống thêm một khoang liên 

sƣờn nữa. Vị trí bờ trên xƣơng sƣờn dƣới, không 

nên chọc vào vùng cạnh cột sống hoặc sâu quá 

liên sƣờn 9. 

- Sử dụng kim 25G trong có chứa lidocain tạo 

một nốt phỏng nhỏ trên da. Sau đó chọc qua nốt 

phỏng gây tê tại chỗ từng lớp từng lớp sâu hơn. 

Phải giữ kim vuông góc với mặt da trong suốt 

quá trình làm thủ thuật. Tạo chân không trong 

bơm tiêm cho tới khi hút ra dịch, tiếp tục đẩy sâu 
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vào 2 - 3 mm, sau đó rút nòng ra đẩy kim sâu vào 

khoang màng phổi. 

2.5   Cố định catheter chắc chắn (nếu có).   

2.6 - Lấy dịch để làm xét nghiệm tế bào, sinh hóa, 

cấy, nhuộm và các phản ứng PCR tìm lao. 

- Nếu mục tiêu chọc hút dịch để điều trị nên nối 

kim với hệ thống túi gom. 

- Nên rút không quá 1000-1500 ml dịch để tránh 

gây phù phổi do tái nở phổi nhanh. 

- Một biện pháp khác là hút liên tục duy trì áp lực 

âm 20 cm H2O.  

- Nên chụp phim ngực sau chọc hút. 

  

III THEO DÕI   

1  Theo dõi M, HA, SpO2 15 phút/lần trong 3 giờ 

sau khi làm thủ thuật (ghi vào hồ sơ bệnh án) 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

Phụ lục: các tƣ thế chọc dò màng phổi             
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT 

CHỌC HÚT KHÍ MÀNG PHỔI CẤP CỨU 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện   

2  Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Kiểm tra hồ sơ bệnh án   

2  Kiểm tra ngƣời bệnh   

3  Thực hiện kỹ thuật   

3.1  Ngƣời bệnh ngồi tựa lƣng vào ghế tựa hoặc nằm tƣ 

thế Fowler 

  

3.2  Khám và xác định vị trí tràn khí màng phổi, đối chiếu 

với phim XQ 

  

3.3  Sát trùng vị trí chọc   

3.4  Gây tê tại vị trí chọc ở chỗ giao nhau giữa khoang 

liên sƣờn II (hay III) và đƣờng giữa xƣơng đòn, hoặc 

khoang liên sƣờn IV (hay V) đƣờng nách giữa. 

  

3.5  - Lắp kim vào xyranh 5 ml, đâm kim thẳng góc với 

mặt da ngay bờ trên xƣơng sƣờn dƣới (để tránh bó 

mạch thần kinh liên sƣờn) 

  

3.6  Vừa đâm kim vừa hút chân không đến khi vào đến 

khoang màng phổi (lực hút trên xyranh giảm đột ngột, 

Ngƣời bệnh ho do bị kích thích màng phổi), rút nòng 

trong, tiếp tục luồn vỏ ngoài vào 

  

3.7   Lắp chuôi catheter vào dây dẫn có gắn khóa chạc 3 

hoặc ống cao su có kẹp kìm Kocher thay cho van. 

  

3.8   Hút khí bằng bơm tiêm cho đến khi hút không ra gì   
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(ngƣng hút khi gặp kháng lực, Ngƣời bệnh ho). Đóng 

chạc 3 và cố định catheter; một biện pháp khác là lắp 

máy hút áp lực âm hút liên tục, duy trì áp lực âm 20 

cm H2O. 

3.9   Theo dõi Ngƣời bệnh 6-8 giờ, chụp lai phim XQ 

phổi, nếu hết khí, Ngƣời bệnh hết khó thở có thể cho 

về nhà theo dõi. 

  

3.10   Nếu hút không hết khí, lắp vào máy hút liên tục duy 

trì áp lực âm 20 cm H2O; hoặc lắp máy hút áp lực âm 

ngay từ đầu( mục 3.8) 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

Phụ lục: các tƣ thế chọc dò màng phổi 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHỌC THÁO DỊCH Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ cấp cứu đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Kiểm tra hồ sơ và ngƣời bệnh trƣớc khi thực hiện kỹ 

thuật 

  

2  Thực hiện kỹ thuật:   

2.1  Chuân bị máy siêu âm   

2.2  Bƣớc 1: Gây tê: Sử dụng kim 22 hoặc 25 gauge, gây tê 

tại chỗ với lidocain 2%. Gây tê từ nông đến sâu. Vừa gây 

tê vừa hút trong suốt quá trình gây tê, gây tê từ từ từng 

lợp một. 

  

2.3  Bƣớc 2: - Vị trí chọc theo siêu âm đánh dấu có xác định 

độ nông sâu từ mặt da đến lớp dịch, tùy trƣờng hợp cụ 

thể những vị trí có thể chọc nhƣ sau: (phụ lục) 

 Chính giữa bụng sát cạnh rốn. 

 Dƣới bờ sƣờn trái và phải. 

 Hố chậu trái và phải: vị trí thƣờng chọc ở vùng 

thấp: 1/3 ngoài của đƣờng nối từ rốn đến gai chậu trƣớc 

trên bên trái. 

- Đƣa kim vuông góc với thành bụng. Khi cảm giác kim 

vào dịch màng bụng rút nòng sắt của kim luồn, có dịch 

chảy ra.   

 - Thực hiện đúng kỹ thuật. 

  

2.4  Bƣớc 3: lấy dịch vào ống xét nghiệm ( nếu có chỉ định)   
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làm xét nghiệm. 

2.5  Bƣớc 4: Nối đốc kim với dây dẫn lƣu vô khuẩn, cố định 

lại trong trƣờng hợp cần dẫn lƣu 

  

III THEO DÕI   

1  Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn trong và sau khi làm thủ 

thuật 

  

2  -Thay băng, chăm sóc chân dẫn lƣu hằng ngày 

 -Theo dõi màu sắc (dịch máu, dịch đục...) để phát hiện 

sớm các biến chứng nhƣ chảy máu, chọc vào ruột. 

  

3   Số lƣợng dịch tháo ra không nên quá 1500 ml/ngày   

Điểm    

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

Phụ lục: các vị trí chọc dịch màng bụng 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

BÓP BÓNG AMBU QUA MẶT NẠ 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị đúng ngƣời thực hiện   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện đầy đủ   

3  Chuẩn bị bệnh nhân   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Điều dưỡng 

 - Kiểm tra tình trạng bóng và mặt nạ. 

 - Nối bóng Ambu với mặt nạ. 

 - Điều chỉnh oxy 8 – 10 lít. 

  

2  Trường hợp 1 người bóp bóng: 

 - Tay trái: ngón 4, 5 nâng cằm ngƣời bệnh đảm bảo 

đƣờng thở thẳng, các ngón còn lại cố định mặt nạ 

vào miệng mũi ngƣời bệnh. 

 - Tay phải bóp bóng. 

  

3 Trường hợp 2 người bóp bóng: 

 - Một ngƣời dùng ngón 3,4,5 của 2 tay nâng cằm 

đảm bảo đƣờng thở thẳng. Các ngón còn lại cố định 

mặt nạ vào miệng mũi ngƣời bệnh. 

 - Ngƣời còn lại bóp bóng tƣơng ứng với ép tim 

theo tỷ lệ tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngừng tuần 

hoàn hoặc theo nhịp thở (nếu ngƣời bệnh còn thở). 

  

4 Bác sỹ 

 - Đánh giá đáp ứng của ngƣời bệnh thông qua lâm 

sàng, SpO2 qua máy theo dõi. Nếu đáp ứng tốt, kết 

thúc bóp bóng: 

 - Điều dƣỡng: Tháo mặt nạ khỏi mặt ngƣời bệnh. 
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 - Bác sỹ: Đánh giá lại tình trạng ngƣời bệnh, làm 

các xét nghiệm cần thiết (khí máu động mạch...). 

Ghi diễn biến quá trình cấp cứu vào hồ sơ bệnh án. 

III THEO DÕI   

Điểm    

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện: Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ,  

đeo khẩu trang. 

  

2   Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ đầy đủ: khay chữ nhật, 

ống thông, bơm cho ăn 50ml, gạc miếng, đè lƣỡi, găng 

tay, tấm nilon, khăn bông, ống cắm kìm, kìm Kocher, 

băng dính, kéo, bát kền, paraphin, khay hạt đậu, tăm bông, 

cốc nƣớc, cốc thức ăn, ống nghe, 

  

3   - Chuẩn bị ngƣời bệnh: 

+ Đối chiếu ngƣời bệnh, giải thích, động viên cho ngƣời 

bệnh hoặc ngƣời nhà 

+ Để ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp (đầu cao 30
0
 hoặc 

ngồi), choàng nilon, khăn bông trƣớc ngực, đặt khay hạt 

đậu cạnh cằm hoặc má ngƣời bệnh. 

+ Vệ sinh mũi hoặc miệng, cắt băng dính, rót dầu 

paraphin vào bát kền, đi găng sạch 

  

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

  - Chọn lựa ống thông phù hợp   

 - Đo ống thông: từ cánh mũi hoặc miệng bên đặt đến dái 

tai đến mũi ức, đánh dấu, bôi trơn đầu ống thông ( Thường 

dài khoảng 45 cm) 

  

1  Đặt đường mũi   

1.1   Bôi trơn đầu ống thông bằng gạc thấm parafin vô khuẩn   

1.2   Đƣa ống thông vào mũi Ngƣời bệnh một cách từ từ, đẩy 

ống thẳng góc với mặt, khi vào đến họng, gập đầu Ngƣời 

bệnh vào ngực, tiếp tục đẩy ống thông đến vạch thứ nhất 

(45 cm) vừa đẩy vào vừa bảo Ngƣời bệnh nuốt. Khi đầu 
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ống thông vào đến dạ dày thấy có dịch và thức ăn chảy ra 

trong lòng ống thông. 

1.3   Chiều sâu của ống thông: 45 cm nếu để cho Ngƣời bệnh 

ăn; 55 cm nếu để theo dõi chảy máu 

  

2  Đặt đường miệng   

2.1  Bảo Ngƣời bệnh há miệng nếu Ngƣời bệnh tỉnh, hợp tác. 

Nếu cần thiết dùng dụng cụ mở miệng, sau đó luồn canun 

Guedel vào rồi rút dụng cụ mở miệng ra. 

  

2.2   Đƣa ống thông vào miệng Ngƣời bệnh một cách từ từ, 

khi đến họng thì bảo Ngƣời bệnh nuốt đồng thời đẩy ống 

thông vào. Các thao tác tiếp theo cũng giống nhƣ đặt 

đƣờng mũi. 

  

3  Đặt ống thông bằng đèn đặt nội khí quản   

3.1   Luồn ống thông vào mũi, qua lỗ mũi sau, đến họng, dùng 

đèn đặt nội khí quản xác định vị trí thực quản, sau đó 

dùng kẹp Magill gắp đầu ống thông đƣa vào lỗ thực quản 

đồng thời một ngƣời khác đẩy phần ngoài ống thông vào 

dạ dày Ngƣời bệnh. 

  

3.2  - Khi có nội khí quản cần tháo bóng chèn trƣớc khi đặt 

ống thông, sau đó bơm bóng chèn trƣớc khi rửa dạ dày. 

  

4  Kiểm tra   

   Đặt ống nghe ở vùng thƣợng vị của Ngƣời bệnh, dùng 

bơm 50 ml bơm hơi vào ống thông sẽ nghe thấy tiếng lọc 

sọc ở thƣợng vị. ( 1 trong 3 phương pháp thử) 

  

5   Cố định: Dán băng dính trên môi ngoài lỗ mũi, hoặc cố 

định vào ống nội khí quản 

  

III THEO DÕI: 

  Theo dõi toàn trạng, các tai biến sau làm thủ thuật 

  

Điểm    
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHO ĂN QUA ỐNG THÔNG DẠ DÀY 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIÊN HÀNH   

1   Các bước trước khi cho ăn qua ống thông   

1.1   Điều dƣỡng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng 

quy trình kỹ thuật. 

  

1.2  Điều dƣỡng đội mũ, đeo khẩu trang, đƣa dụng cụ 

đến giƣờng Ngƣời bệnh. 

  

1.3   Đặt Ngƣời bệnh ở tƣ thế đầu cao nghiêng sang một 

bên, trải khăn trƣớc ngực. 

  

1.4  Chuẩn bị thức ăn theo chỉ định của bác sĩ (sữa, súp 

bơm qua ống thông..) 

  

2  Đánh giá dịch tồn dư dạ dày   

3  Quy trình với bữa đầu sau đặt ống thông dạ dày 

hoặc với các Người bệnh cho ăn lại (viêm tụy cấp 

sau thời gian nhịn ăn) 

  

3.1   Kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trƣớc khi cho ăn   

3.2   Nâng đầu lên 30
0
 khi cho ngƣời bệnh ăn   

3.3  -Số lƣợng thức ăn: 120 ml/3 giờ. Cho ăn với tốc độ 

40 ml/giờ. Sau đó hút dịch tồn dƣ vào giờ thứ 4, nếu 

dịch hút > 100 ml cần bỏ bớt 80 ml dịch tồn dƣ, còn 

lại bơm trả và duy trì tiếp thức ăn 40 ml/giờ, sau đó 

4h kiểm tra lại dịch tồn dƣ lần 2, nếu vẫn > 100 ml, 

báo với Bs để nuôi dƣỡng qua đƣờng tĩnh mạch. Nếu 

< 100 ml cần bơm trả lại dịch tồn dƣ và duy trì tốc đồ 
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truyền theo y lệnh (60 - 80 ml/giờ) 

4  Quy trình đối với Người bệnh ăn ống thông dạ dày 

thường quy 

  

4.1  Kiểm tra vị trí ống thông dạ dày trƣớc khi cho ăn   

4.2  Nâng đầu lên 30
0
 khi cho ngƣời bệnh ăn 

Số lƣợng thức ăn: 240 ml/3 giờ. Cho ăn với tốc độ 80 

ml/giờ. Sau đó hút dịch tồn dƣ giờ thứ 4 đối với nuôi 

dƣỡng liên tục hoặc 3 giờ đối với ăn ngắt quãng. 

  

4.3  Cho Ngƣời bệnh ăn 80 ml/giờ, sau đó hút dịch tồn 

dƣ giờ thứ 3 nếu: 

+ Số lƣợng dịch > 200 ml: Cho NGƢỜI BỆNH nhịn 

ăn và kiểm tra lại sau 2 giờ nếu vẫn >200 ml, báo bác 

sĩ nuôi dƣỡng qua đƣờng tĩnh mạch. Nếu < 200 ml; 

Bơm trả lại dịch vào dạ dày và duy trì tốc độ 80 

ml/giờ. 

+ Số lƣợng dịch < 200 ml: Bơm trả lại dịch vào dạ 

dày và duy trì tốc độ 80 ml/giờ và tiếp tục quy trình 

đánh giá nuôi dƣỡng theo giờ. 

  

III THEO DÕI   

1   Ồng thông vào đúng vị trí chƣa   

2   Theo dõi tinh thần ngƣời bệnh   

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỔI NGẠT 

 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1   Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2   Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ   

3   Chuẩn bị ngƣời bệnh   

II CÁC BƢỚC TIÊN HÀNH   

1  Nạn nhân nằm ngửa, mở đường dẫn khí bằng cách 

ngửa đầu và nâng cằm 

  

1.1  Đặt một bàn tay (thƣờng là tay không thuận) lên trán 

nạn nhân và đẩy ngửa đầu nạn nhân ra sau một cách 

nhẹ nhàng trong khi vẫn thả các ngón tay cái và trỏ 

tự do để bóp bịt mũi nạn nhân nếu cần thổi ngạt 

  

1.2  Đặt các đầu ngón tay của bàn tay còn lại (thƣờng là 

tay thuận) dƣới cằm nạn nhân, nâng cằm lên để mở 

đƣờng dẫn khí. 

  

2  Giữ mở đƣờng dẫn khí, kiểm tra hô hấp (quan sát, 

nghe ngóng và cảm nhận nhịp thở). 

  

III THEO DÕI   

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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 BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1   Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2   Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ cấp cứu đầy đủ   

3   Chuẩn bị ngƣời bệnh   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1   Ngay khi phát hiện ngƣời bệnh đột ngột bất tỉnh có 

nghi ngờ ngừng tuần hoàn cần nhanh chóng tiếp cận 

Ngƣời bệnh và gọi ngƣời hỗ trợ. Đặt Ngƣời bệnh 

nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, có thể để chân 

cao hơn đầu. 

 Nếu nằm trên giƣờng đệm thì lót tấm ván dƣới lƣng. 

  

1.1  Nhanh chóng khai thông đƣờng thở và xác định 

ngừng hô hấp và mất mạch cảnh. 

  

1.2  Tiến hành ép tim ngoài lồng ngực: thông khí nhân 

tạo 30/2 nếu 

 Ngƣời bệnh là ngƣời lớn, trẻ nhỏ và nhũ nhi khi có 1 

ngƣời cấp cứu. 

 Tỷ lệ 15/2 nếu Ngƣời bệnh là trẻ nhỏ hoặc nhũ nhi 

khi có trên 2 ngƣời cấp cứu. Ép tại 1/2 dƣới xƣơng 

ức, lún từ 1/3 đến 1/2 bề dày lồng ngực và tần số 100 

lần/phút (thực hiện đúng kỹ thuật) 

  

2  Trẻ nhũ nhi (dƣới 1 tuổi)   

2.1  Ép tim ngay phía dƣới đƣờng ngang hai núm vú 

(nửa dƣới xƣơng ức) (thực hiện đúng kỹ thuật) 

  

2.2  Có thể dùng 2 ngón tay để ép tim (nếu là ngƣời cấp 

cứu không chuyên hoặc chỉ có 1 Ngƣời thực hiện cấp 

cứu) với tỷ lệ ép tim/thông khí là 30/2 (thực hiện 
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đúng kỹ thuật) 

2.3  Nếu có từ 2 Ngƣời thực hiện cấp cứu trở lên có thể 

áp dụng tỷ lệ ép tim/thông khí 15/2 đến khi đặt đƣợc 

đƣờng thở hỗ trợ. Nên áp dụng kỹ thuật ép tim dùng 

2 ngón tay cái và 2 bàn tay ôm ngực (thực hiện đúng 

kỹ thuật) 

  

8  Trẻ nhỏ (trẻ > 1 tuổi đến thiếu niên)   

9  Ép tim ở nửa dƣới xƣơng ức, trên đƣờng ngang qua 

2 núm vú, ép lún sâu 1/3 đến 1/2 độ dày lồng ngực. 

Ngƣời cấp cứu không chuyên có thể dùng 1 hay 2 tay 

để ép tim (thực hiện đúng kỹ thuật) 

  

10  Áp dụng tỷ lệ ép tim/thông khí 30/2 nếu là ngƣời 

cấp cứu không chuyên hoặc chỉ có 1 Ngƣời thực hiện 

cấp cứu (thực hiện đúng kỹ thuật) 

  

11  Nếu có 2 Ngƣời thực hiện cấp cứu (hoặc là ngƣời đã 

hoàn thành khóa đào tạo về cấp cứu ngừng tuần 

hoàn) có thể áp dụng tỷ lệ ép tim/thông khí 15/2 đến 

khi đặt đƣợc đƣờng thở hỗ trợ (thực hiện đúng kỹ 

thuật) 

  

3  Ngƣời lớn và trẻ từ 8 tuổi trở lên   

3.1  Ép tim ở giữa ngực ngang 2 núm vú   

3.2  Ép lún sâu khoảng 4 đến 5 cm, dùng lòng bàn tay 

của cả 2 tay 

  

3.3 - Kỹ thuật có 3 bƣớc cơ bản + Bƣớc 1: Xác định vị 

trí mũi ức 

+ Bƣớc 2: Đặt lòng bàn tay thứ nhất lên trên xƣơng 

ức sát ngay vị trí mũi ức 

+ Bƣớc 3: Đặt bàn tay thứ 2 lên trên bàn tay thứ nhất, 

các ngón tay đan vào nhau và nắm chặt 

  

3.4  Hƣớng ép vuông góc với mặt phẳng Ngƣời bệnh 

đang nằm. Luôn giữ khớp vai - khuỷu tay - cổ tay 
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thành 1 đƣờng thẳng 

3.5  Phƣơng châm chung của ép tim ngoài lồng ngực 

trong cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản là “ép tim 

nhanh, mạnh, để lồng ngực phồng hết trở lại sau mỗi 

lần ép tim và hạn chế tối đa khoảng thời gian tạm 

ngừng ép tim” 

  

Điểm    

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐẾM NHỊP THỞ - 

ĐẾM MẠCH - ĐO HUYẾT ÁP 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang khi cần.   

2 
Chuẩn bị dụng cụ: nhiệt kế, đồng hồ, huyết áp, ống nghe, 

gạc, bút 2 màu (đỏ - xanh), phiếu theo dõi, hồ sơ. 

  

3 

Chuẩn bị ngƣời bệnh: thông báo, giải thích, để ngƣời bệnh 

nằm nghỉ 10 - 15 phút trƣớc khi thực hiện, nhận định tình 

trạng ngƣời bệnh. 

  

 Đo nhiệt độ ở nách   

4 Kiểm tra nhiệt kế và vảy cột thuỷ ngân xuống 35
0
C.   

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 ngƣời bệnh, điều dƣỡng cầm tay ngƣời 

bệnh giống nhƣ 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 ngƣời 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   

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

17 Quấn băng trên nếp gấp khuỷu tay 3 - 5 cm.    
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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. 

  

20 Mở van từ từ đồng thời nghe đƣợc 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 tâm trƣơng hay huyết áp tối thiểu). 

  

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

dƣỡng 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY 

STT CÁC HOẠT ĐÔNG Có không 

I Chuẩn bị bệnh nhân:   

II Ngƣời thầy thuốc: Đội mũ , đeo khẩu trang, rửa tay thƣờng qui   

III 

Chuẩn bị dụng cụ: 

- Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết (các loại thuốc cấp cứu và gây 

tê, săng, gạc, bông cồn, kim chuyên dùng, các ống nghiệm 

đựng dịch não tuỷ, găng tay...); 

- Kim chọc là kim chuyên dùng có độ lớn 20 - 22G; 

  

IV Kỹ thuật tiến hành   

1 
Ngƣời phụ giữ bệnh nhân nằm sát mép giƣờng , cong lƣng tôm 

để bộc lộ vùng chọc. Xác định vị trí chọc, đánh dấu 

  

2 
Sát khuẩn vùng chọc dò hình xoáy ốc từ trong ra ngoài rộng 20 

cm, cồn iod trƣớc, cồn 70
0
 sau 

  

3 
Sát khuẩn tay, cồn iod trƣớc, cồn 70

0
 sau, mang khăn vô khuẩn, 

trải khăn lỗ; dùng kìm kẹp khăn. Xác định lại vị trí chọc 

  

4 Gây tê bằng Lidocain 1%   

5 
Chọc kim vào khe khớp giữa 2 mỏm gai đốt sống, hƣớng kim 

vuông góc với đốt sống 

  

6 

Đẩy kim nhẹ nhàng từ từ vào khoảng 2 cm hoặc cho đến khi 

nghe thấy tiếng “ pốp”, rồi rút nòng kim từ từ 2-3 mm để kiểm 

tra xem có dịch não tuỷ chảy ra hay không ? 

  

7 
Khi dịch não tuỷ bắt đầu chảy ra, bỏ đi vài giọt đầu không lấy 

vào ống nghiệm, cẩn thận không để không khí lọt vào 

  

8 

Đo áp lực dịch não tuỷ bằng áp lực kế Claude, cho bệnh nhân 

duỗi thẳng chân và thở đều. Kiểm tra mức dịch trên áp lực kế 

để chắc chắn kim đã đƣợc vào ống sống; nếu không có áp lực 

kế Claude thì tính tốc độ chảy của dịch trong 1 phút 

  

9 
Hứng dịch chọc dò vào ống nghiệm, cẩn thận không để chạm 

vào đốc 
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10 
Rút kim, sát khuẩn vết chọc, đặt gạc băng ép lại hoặc cố định 

bằng băng dính 

  

11 
Cho bệnh nhân nằm sấp 15 phút, sau nằm ngửa không gối 1-2 

giờ, dặn dò ngƣời bệnh những điều cần thiết 

  

12 Tháo găng, cởi áo choàng phẫu thuật, rửa tay   

13 
Theo dõi mạch, HA, nhịp thở, nhiệt độ 30 phút/ 1 lần trong 2 

giờ đầu và theo dõi toàn trạng trong 24 giờ 

  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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 BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị đúng ngƣời thực hiện   

2  Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ   

3  Chuẩn bị bệnh nhân   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Đặt nội khí quản đường miệng   

1.1  Kiểm tra hồ sơ   

1.2  Kiểm tra lại ngƣời bệnh   

1.3  Thực hiện kỹ thuật   

1.3.1  Cho Ngƣời bệnh thở ôxy hoặc bóp bóng qua mặt nạ   

1.3.2  Dùng thuốc an thần, tiền mê đúng chỉ định   

1.3.3  Làm nghiệm pháp Sellick, bảo vệ tránh trào ngƣợc   

1.3.4  Bộc lộ thanh môn đúng kỹ thuật   

1.3.5  Luồn ống nội khí quản đúng vị trí   

1.3.6  Kiểm tra vị trí ống   

1.3.7  Cố định ống   

2  Đặt nội khí quản đường mũi   

2.1  Kiểm tra hồ sơ   

2.2  Kiểm tra lại ngƣời bệnh   

2.3  Thực hiện kỹ thuật   

2.3.1  Cho Ngƣời bệnh thở ôxy hoặc bóp bóng qua mặt nạ   

2.3.2  Dùng thuốc an thần, tiền mê đúng chỉ định   

2.3.3  Luồn ống qua mũi đúng kỹ thuật   

2.3.4  Luồn ống vào khí quản đúng vị trí   

2.3.5  Kiểm tra vị trí ống   

2.3.6  Cố định ống   
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHĂM SÓC NGƢỜI BỆNH THỞ MÁY 

Stt Nội dung Đạt 

 

Khôn

g 

    

I CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1 Ngƣời thực hiện: bác sỹ và điều dƣỡng đƣợc đào tạo 

chuyên khoa về hồi sức cấp cứu. 

  

2 Phƣơng tiện, dụng cụ, dụng cụ cấp cứu   

2.1 Vật tư tiêu hao: Găng sạch, gạc củ ấu vô khuẩn, gạc miếng 

vô khuẩn, Bơm tiêm 10ml, Bơm tiêm 20ml, Kim lấy thuốc, 

Dây truyền, Ống hút đờm kích cỡ phù hợp, Nƣớc cất máy 

thở, Natriclorua 0,9%, Povidin 10%, Cáp điện tim, Cáp đo 

SPO2, Cáp đo huyết áp liên tục, Dây hút silicon, Dây máy 

thở dùng 1 lần, Ống nối ruột gà, Phin lọc máy thở, Dung 

dịch sát khuẩn tay nhanh, Xà phòng diệt khuẩn, Dung dịch 

khử khuẩn sơ bộ,Dung dịch vệ sinh bề mặt 

  

2.2 Dụng cụ: Khay quả đậu vô khuẩn, Panh vô khuẩn, Kẹp 

phẫu tích, Bát kền, Kéo vô khuẩn, Ống cắm panh, Máy theo 

dõi (khấu hao 5 năm), Bao đo huyết áp Ống nghe, Máy hút 

áp lực âm, Bình làm ẩm máy thở 

 Dụng cụ cấp cứu 

 - Bóng Ambu, mặt nạ bóp bóng. 

 - Bộ dụng cụ đặt nội khí quản, mở khí quản cấp cứu. 

 - Bộ xe cấp cứu đầy đủ các phƣơng tiện cấp cứu ngừng 

tuần hoàn tại giƣờng. 

  

3 Ngƣời bệnh 

Đặt Ngƣời bệnh tƣ thế thích hợp, đối với các Ngƣời bệnh 
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huyết động ổn định phải đặt Ngƣời bệnh tƣ thế đầu cao 30 

độ, Ngƣời bệnh đang trong tình trạng sốc phải để đầu thấp 

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1 Chăm sóc ống nội khí quản hoặc mở khí quản 

Thực hiện các kỹ thuật 

 - Làm thông thoáng đƣờng hô hấp bằng kỹ thuật vỗ dung, 

kỹ thuật hút đờm (xem quy trình kỹ thuật vỗ rung chăm sóc 

hô hấp). 

 - Thực hiện kỹ thuật thay băng ống mở khí quản, mở khí 

quản đúng quy trình đảm bảo đúng vị trí sạch tránh nhiễm 

khuẩn. 

 - Kiểm tra áp lực bóng chèn (cuff) của nội khí quản, mở 

khí quản (xem bài chăm sóc nội khí quản, mở khí quản). 

  

2 Chăm sóc Người bệnh thở không xâm nhập qua mặt nạ 

mũi miệng 

 - Kích cỡ mặt nạ phải vừa với mặt Ngƣời bệnh. 

 - Khi cố định mặt nạ không đƣợc chặt quá dễ gây loét chỗ 

tì đè (sống mũi) hoặc lỏng quá gây dò khí ra ngoài làm 

giảm áp lực đƣờng thở. 

 - Cố định mặt nạ: phía trên vòng qua đầu ở trên tai, phía 

dƣới vòng qua sau gáy. 

 - Có thể bỏ máy khi Ngƣời bệnh ho khạc đờm. 

 - Bỏ máy thở không xâm nhập khi Ngƣời bệnh ăn, uống 

nƣớc (nếu không sẽ gây sặc thức ăn, nƣớc vào phổi), hoặc 

ăn và uống qua ống thông dạ dày. 

- Phải giải thích để Ngƣời bệnh hợp tác, và những tác dụng 

không mong muốn (chƣớng bụng, cảm giác ngạt thở...). 

  

3 Chăm sóc theo dõi hoạt động máy thở   

3.1 Các nguồn cung cấp cho máy thở   
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 - Nguồn điện: luôn luôn đƣợc cắm vào hệ thống điện lƣới. 

Khi có điện, đèn báo AC sẽ sáng lên.  

 - Nguồn oxy: đƣợc nối với hệ thống cung cấp oxy, khi bật 

máy sẽ không có báo động áp lực oxy (O2 Pressure) 

 - Nguồn khí nén: đƣợc nối với hệ thống cung cấp khí nén, 

khi bật máy sẽ không có báo động áp lực khí nén 

(compressor). 

3.2 Hệ thống ống dẫn khí 

 - Các ống dẫn khí vào Ngƣời bệnh và từ Ngƣời bệnh ra 

luôn phải để thấp hơn nội khí quản (mở khí quản) để tránh 

nƣớc đọng ở thành ống vào nội khí quản (mở khí quản) gây 

sặc phổi. 

 - Thay đoạn ống dẫn khí (dây máy thở, dây chữ T) khi 

nhiều đờm hoặc máu của Ngƣời bệnh trong ống dẫn khí. 

 - Trên đƣờng ống dẫn khí vào và ra luôn phải có bẫy nƣớc 

(nƣớc đọng ở thành ống xẽ chẩy vào bẫy nƣớc này, vì vậy 

bẫy nƣớc đƣợc để ở vị trí thấp nhất). Chú ý phải đổ nƣớc 

đọng ở trong cốc bẫy nƣớc, nếu để đầy sẽ gây ra cản trở 

đƣờng thở và có nguy cơ nƣớc chẩy vào phổi Ngƣời bệnh 

nếu nâng đƣờng ống thở lên cao hơn nội khí quản (mở khí 

quản) 

  

3.3 Hệ thống làm ẩm đường dẫn khí 

 - Hệ thống này nằm ở đƣờng thở vào, trƣớc khi khí đƣợc 

đƣa vào Ngƣời bệnh. 

 - Bình làm ẩm xử dụng nƣớc cất, phải đảm bảo cho mực 

nƣớc trong bình luôn luôn ở trong giới hạn cho phép. 

 - Bình đốt của hệ thống làm ẩm: 30 – 37
0
 C. Có tác dụng 

làm tăng độ ẩm khí thở vào, vì vậy tránh đƣợc hiện tƣợng 

khô đờm gây tắc. 
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 -Nhiệt độ đốt càng cao thì tốc độ bay hơi của nƣớc trong 

bình làm ẩm càng nhanh, do vậy phải thƣờng xuyên đổ 

thêm nƣớc vào bình làm ẩm. Với nhiệt độ 35
0
C hết 

2000ml/ngày. 

3.4 Theo dõi các thông số trên máy thở, hệ thống báo động của 

máy thở. 

(xem bài theo dõi hoạt động của máy thở) 

  

III           THEO DÕI NGƢỜI BỆNH 

- Nhịp tim, Huyết áp, SpO2, Nhiệt độ, Khí máu động mạch, 

số lƣợng,tính chất đờm, Dịch dạ dày, Nƣớc tiểu (màu sắc, 

số lƣợng). 

- Các dẫn lƣu khác: dẫn lƣu màng phổi, màng tim, não 

thất.. 

  

IV BIẾN CHỨNG - XỬ TRÍ   

1 Để tránh trào ngược dịch dạ dày, dịch hầu họng vào phổi 

 - Kiểm tra áp lực bóng chèn hàng ngày 

 - Để Ngƣời bệnh nằm đầu cao 300 (nếu không có chống 

chỉ định) 

 - Cho Ngƣời bệnh ăn nhỏ giọt dạ dày, không quá 300 

ml/bữa ăn. (theo quy trình cho ăn qua ống thông dạ dày) 

 - Khi có trào ngƣợc dịch vào phổi: ( báo cáo ngay với Bs 

xử trí) 

  

2 Tràn khí màng phổi 

 Biểu hiên: Ngƣời bệnh tím, SpO2 giảm nhanh, mạch 

chậm, lồng ngực bên tràn khí căng, gõ vang, tràn khí dƣới 

da... ( báo cáo ngay với Bs xử trí) 

  

3 Viêm phổi liên quan đến thở máy 

 Biểu hiện: đờm đục, nhiều nới xuất hiện; nhịp tim nhanh; 

sốt hặc hạ nhiệt độ; bạch cầu tăng; Xquang phổi có hình 
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ảnh tổn thƣơng mới. 

4 Dự phòng loét tiêu hoá: dùng thuốc giảm tiết dịch dai dày: 

ức chế bơm proton, thƣốc bọc dạ dày.. 

  

5 Dự phòng và chăm sóc vết loét do tỳ đè 

- Thay đổi tƣ thế 3 giờ/lần: thẳng, nghiêng phải, nghiêng 

trái (nếu không có chống chỉ định) để tránh tỳ đè một chỗ 

lâu ngày. Ngoài tác dụng chống loét, còn có tác dụng dự 

phòng xẹp phổi. 

- Nếu tiên lƣợng Ngƣời bệnh nằm lâu dài: cho Ngƣời bệnh 

nằm đệm nƣớc, đệm hơi có thay đổi vị trí bơm hơi tự động. 

- Khi có biểu hiện đỏ da chỗ tỳ đè: dùng synaren xoa lên 

chỗ tỳ đè 

- Khi đã có loét: vệ sinh, cắt lọc và thay băng vết loét hàng 

ngày. 

  

6 Dự phòng tắc mạch sâu do nằm lâu 

- Thay đổi tƣ thế, tập vận động thụ động cho Ngƣời bệnh: 

tránh ứ trệ tuần hoàn. 

- Kiểm tra mạch một cách hệ thống: phát hiện có tắc mạch 

hay không, tắc tĩnh mạch hay động mạch 

- Dùng thuốc chống đông: Heparin có trọng lƣợng phân tử 

thấp: Lovenox, Fraxipar 
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT 

CHĂM SÓC NGƢỜI BỆNH THỞ MÁY XÂM NHẬP 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện, dụng cụ, ngƣời bệnh   

2  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Điều dƣỡng đội mũ, rửa tay, đeo khẩu trang.   

2  Mang dụng cụ đến giƣờng Ngƣời bệnh. Sắp xếp dụng 

cụ vị trí  thích hợp. 

  

3  Vỗ rung cho Ngƣời bệnh (nếu cần). Đặt Ngƣời bệnh tƣ 

thế thích hợp. 

  

4  Tăng ôxy cho Ngƣời bệnh, Bật máy hút điều chỉnh áp 

lực, bóc ống hút. 

  

5  Điều dƣỡng đi găng tay vô khuẩn lấy ống hút nối với 

máy hút (chú ý đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn). 

  

6  Trải khăn hoặc giấy găng vô khuẩn dƣới khu vực hút.   

7  Thực hiện kỹ thuật hút đờm: đúng kỹ thuật   

8   Sau một chu kỳ hút lắp lại dây nối máy thở với ống 

nội khí quản, cho Ngƣời bệnh thở máy hoặc cho Ngƣời 

bệnh thở ô xy. 

  

9  Nếu đờm dính quánh, kết hợp bơm Natriclorua 0,9% 

hoặc NaHCO3 làm loãng đờm, mỗi lần bơm không quá 

3ml 

  

10  Theo dõi trong khi hút đờm: nhịp tim, SpO2, sắc mặt, 

huyết áp, ý thức, số lƣợng, màu sắc và tính chất đờm. 

  

11  Tiến hành hút sạch đờm dịch trong khí quản và trong 

ống nội khí quản hoặc mở khí quản 

  

12  Hút nƣớc tráng ống và tháo ống hút ngâm vào dung 

dịch khử khuẩn. 
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13  Thu dọn dụng cụ, tháo găng sát khuẩn tay nhanh bằng 

cồn. 

  

14  Tăng ôxy cho Ngƣời bệnh khoảng 2 - 3 phút sau khi 

hút. Sau đó đặt lại ôxy nhƣ y lệnh cũ. Tắt máy hút, để 

Ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái. 

  

15  Rửa tay, ghi phiếu theo dõi: tính chất, màu sắc, số 

lƣợng đờm dịch 

  

 Điểm    
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH. 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không 

1 
Người thực hiện 

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

  

2 DỤNG CỤ   

2.1  Dụng cụ vô khuẩn: 

- Chai dịch truyền theo y lệnh ( Số lƣợng, chất lƣợng, hạn 

dùng ). 

- Bộ dây truyền ( có kim thông khí hoặc hệ thống thông khí). 

- Thuốc ( nếu có chỉ định ). 

- Bơm tiêm (tuỳ theo lƣợng thuốc) 

- Kim pha thuốc (nếu có chỉ định pha thuốc) 

- Nƣớc cất pha thuốc. 

- Gạc nhỏ che đầu kim. 

- Hộp bông gòn có dung dịch sát khuẩn. 

- Bình kềm sát khuẩn da. 

- Hộp thuốc chống sốc (cấp cứu) 

  

2.2 Dụng cụ khác: 

- Mâm sạch. 

- Bồn hạt đậu. 

Lồng treo (nếu cần ). 

- Trụ treo. 

- Dây garô. 

- Băng keo; kéo; túi rác lâm sàng. 

- Băng cuộn; gối kê tay; nẹp gỗ có cuốn gạc ( nếu cần ). 

- Dao cƣa. 

- Đôi găng tay. 

- Máy đo huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ. 

- DDSK tay nhanh ( clincare …). 
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- Hộp đựng vật bén nhọn. 

- Thùng đựng rác y tế, rác sinh hoạt. 

3 QUY TRÌNH KỸ THUẬT   

3.1  Chuẩn bị bệnh nhân: Thực hiện 5 đúng 

- Sau khi nhận đƣợc y lệnh ĐD mang khẩu trang đến kiểm 

tra số phòng, số giƣờng, tên tuổi BN. 

- Báo và giải thích cho BN hoặc thân nhân biết công việc sắp 

làm và báo cho họ biết thời gian truyền bao lâu để BN an 

tâm. 

- Lấy dấu hiệu sinh tồn. 

- Cho BN đi đại tiện, tiểu tiện trƣớc khi truyền. 

- ĐD về phòng làm việc rửa tay, soạn dụng cu lên xe tiêm và 

đẩy xe đến phòng BN. 

- Kiểm tra lại tên tuổi BN trƣớc khi chuẩn bị chai dịch.   

  

3.2  Chuẩn bị chai dịch truyền 

-  Đọc nhãn và kiểm tra chai dịch truyền lần 1 ( tên, số 

lƣợng, chất lƣơng, hạn dùng). 

-  Dùng bút lông ghi đầy đủ chi tiết lên chai. 

-  Gắn lồng treo (nếu cần). 

-  Khui nắp chai . 

-  Sát khuẩn nút chai. 

-  Kiểm tra chai dịch truyền lần thứ 2. 

-  Cắm đầu dây truyền dịch vào chai, đuổi khí bằng cách : 

-  Khoá cái khóa lại. 

Treo chai lên trụ treo . 

Bóp bầu cao su cho dịch xuống ½ bầu. 

Mở khoá cho dịch chảy từ từ chảy vào bồn hạt đậu cho đến 

khi hệ thống dây không con khí thì khoá cái khoá lại. 

 Pha thuốc vào chai dịch truyền ( nếu có chỉ định). 

  

3.3 Kỹ thuật truyền 

- Treo chai lên trụ treo. 
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- ĐD mang găng. 

- Cho BN nằm tƣ thế thích hợp. 

- Bộc lộ vị trí tiêm. 

- Chọn vị trí tiêm: TM thẳng, to, ít di động, tránh khớp.  

- Kê gối nhỏ dƣới vùng tiêm (nếu có). 

- Lót tấm cao su nhỏ dƣới vùng tiêm ( nếu cần). 

- Buộc dây garô cách vùng tiêm 7-10 cm, dặn BN nắm tay 

lại - Sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra rộng 

5 cm (sát khuẩn cho đến khi sạch). 

- ĐD sát khuẩn tay nhanh bằng DDSK. 

- Tay không thuận dùng ngón cái miết căng da phía dƣới chỗ 

tĩnh mạch đã chọn để TM ít bị di lệch. 

- Tay thuận cầm kim đƣa vào tĩnh mạch, kim chếch một góc 

15-30
o
 so với mặt da vào hết mặt vát của kim, sau đó hạ kim 

xuống thấp và luồng lên dọc tĩnh mạch vào sâu 2/3 chiều dài 

kim. 

- Một tay vịn chui kim, tay còn lại bóp phần cao su mềm của 

dây truyền xem có máu chảy ra hay không, nếu có là đúng. 

Nếu không có máu thì chỉnh kim đến khi đúng vào tĩnh 

mạch. 

- Nhanh chóng mở dây garô, mở khoá cho dịch chảy vào tĩnh 

mạch, dặn BN buông tay ra. 

- Quan sát nơi tiêm, nếu không phù thì cố định vị trí tiêm. 

- Dán băng keo cố định ở chui kim. 

- Che đầu kim bằng gạc nhỏ có dán băng keo cho chắc chắn. 

- Rút gối kê tay (nếu có). 

- Điều chỉnh tốc độ truyền theo y lệnh. 

- Ghi giờ bắt đầu lên chai, ghi ngày lên bầu nhỏ giọt. 

- Để BN ở tƣ thế thoải mái, tiện nghi. 

 Dặn dò BN những điều cần thiết: 

 Nếu dịch không chảy, báo ĐD ngay. 
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 Khi dịch truyền hết phải báo ngay cho ĐD. 

 Không tự ý mở khóa cho nƣớc chảy nhanh. 

 Không cử động nơi truyền quá mạnh. 

 Nơi tiêm phù, đau báo ĐD biết. 

 Khi có phản ứng lạ nhƣ: lạnh run, mệt, khó thở … báo 

ĐD ngay. 

- Mỗi 30 phút ĐD phải đến xem BN một lần để phát hiện tai 

biến trong quá trình truyền. 

- Khi gần hết chai dịch khoảng 15-20 ml thì khoá lại, tháo 

băng keo, rút kim ra dùng bông gòn cồn ấn vào vùng tiên 

(nếu truyền tiếp thì thay chai khác) . 

- Dọn dẹp dụng cụ về phòng. 

4 -  Cho BN nghỉ ngơi tại chỗ và tiếp tục theo dõi dấu hiệu 

sinh tồn. 

- Tiếp tục dặn dò bệnh nhân những điều cần thiết 

  

5  Dọn dẹp dụng cụ 

- Dọn tất cả dụng cụ về chỗ cũ sau khi rửa sạch. 

- Rửa sạch và đem đi diệt trùng các dụng cụ cần thiết. 

- Xử lý rác đúng quy định. 

  

6  Ghi hồ sơ 

- Ngày giờ tiêm truyền. 

- Loại dịch truyền, số lƣợng, số giọt, thuốc pha (nếu có). 

- Phản ứng của BN từ lúc truyền và đến khi thôi không 

truyền nữa ( nếu có ). 

- Ký tên ĐD thực hiện. 

  

7  Lƣu ý  

-  Nếu để nuôi dưỡng dài ngày hoặc trong cấp cứu, các vị trí 

thông thường khó lấy ta phải dùng kim luồng (catheter) để 

lƣu kim đƣợc lâu hơn kim thƣờng. 

- Dự báo thời gian truyền máu 

 + Cách tính thời gian truyền dịch ( giờ): 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thời gian truyền ( giờ) =V(ml) ÷3* a (giọt/phút) 

V=500ml; tốc độ truyền 30 giọt/phút  

Thời gian truyền =500÷3a = 5 giở 30 phút 

 

Điểm    
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 BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.   

2 DỤNG CỤ   

2.1  Dụng cụ vô khuẩn: 

-  Chai máu hoặc túi máu ( 1 đơn vị máu là 250 ml ). 

-  Bộ dây truyền máu ( có bộ phận lọc ở bầu nhỏ giọt ). 

-  Bơm tiêm 5ml. 

-  Gạc nhỏ che đầu kim. 

-  Hộp bông gòn có dung dịch sát khuẩn. 

-  Bình kềm sát khuẩn da. 

-  Nƣớc muối sinh lý 0,9%.(Nếu cần) 

-  Hộp thuốc chống sốc (cấp cứu). 

-  Thuốc theo y lệnh (nếu có). 

  

2.2 Dụng cụ khác: 

-  Mâm. 

-  Bồn hạt đâu. 

-  Trụ treo. 

-  Dây garô; tấm nylon nhỏ. 

-  Băng keo; kéo; túi rác lâm sàng. 

-  Đôi găng tay. 

-  DDsk tay nhanh ( clincare …). 

-  Băng cuộn; gối kê tay; nẹp gỗ có quấn gạc ( nếu cần ). 

-  Máy đo huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ. 

-  Hộp đựng vật bén nhọn. 

-  Thùng đựng rác y tế, rác sinh họat. 

  

3 QUY TRÌNH KỸ THUẬT   

3.1 Chuẩn bị bệnh nhân : Thực hiện 5 đúng 

-  Kiểm tra tên tuổi, số phòng, số giƣờng, báo và giải thích 
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cho BN hoặc thân nhân biết công việc sắp làm và báo cho 

họ biết thời gian truyền bao lâu để BN an tâm. 

-  Lấy dấu hiệu sinh tồn. 

-  Chuẩn bị lãnh máu: 

+  Kiểm tra chai hoặc túi máu: đây là khâu qua trọng nhất 

nên ĐD phải kiểm tra đối chiếu cẩn thận. 

 Có nhãn không ? ( nếu không có thì không nhận ). 

 + Có nhãn nhƣng phải ghi đầy đủ: số chai, nhóm máu, số 

lƣợng máu, tên ngƣời cho, ngƣời lấy, ngày, tháng lấy. 

 - Kiểm tra chất lƣợng máu: 

  + Nút chai hoặc túi  máu có bị rạn nức không , có nguyên 

vẹn không ? 

 + Máu vừa lấy ở tủ lạnh ra còn phân biệt rõ 3 lớp, màu 

sắc có tƣơi hay có hiện tƣợng tiêu huyết, nhiễm khuẩn . 

 + Máu có vón cục không ?, có để ra ngoài tủ lạnh quá 30 

phút không ? 

- Đối chiếu: 

 + Máu lĩnh có phù hợp với phiếu lĩnh máu không ? 

 + Phản chéo giữa chai máu và máu của BN có hiện tƣợng 

ngƣng kết không ? 

3.2 Kỹ thuật: 

-  Kiểm tra lại dụng cụ đầy đủ rồi đẩy xe tiêm đến giƣờng 

bệnh nhân. 

-  Kiểm tra lại tên, tuổi BN, số phòng, số giƣờng và báo 

giải thích lần nữa. 

-  Mang găng tay. 

+  Chuẩn bị chai máu hoặc túi máu: 

-  Đối chiếu phiếu lãnh máu với chai máu hoặc túi máu 

(lần 1). 

-  Kiểm tra lại chai máu hoặc túi máu: tên BN, số đơn vị 

máu, nhóm máu , yếu tố "Rh", số của ngƣời cho ,và thời 
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gian hết hạn. Đảm bảo máu để ở nhiệt độ phòng không 

quá 30
o
 . 

-  Cắm đầu dây truyền máu vào chai dịch truyền Nacl 

0.9%, tiến hành đuổi khí trong bộ dây ra ( kỹ thuật giống 

bài truyền dịch ) 

* Làm phản ứng chéo: lấy máu mao mạch ở đầu ngón tay 

BN và dùng bơm tiêm lấy máu ở chai máu hoặc túi máu 

làm phản ứng. 

-  Cho BN nằm ở tƣ thế thích hợp. 

-  Treo chai hoặc túi máu lên trụ treo. 

-  Treo chai nƣớc muối 0.9% và cắm bộ dây truyền máu 

cho chảy dịch đuổi khí 

-  Kiểm tra dây truyền không còn bóng khí. 

-  Chọn tĩnh mạch. 

-  Đặt tấm ny long dứơi vị trí tiêm. 

-  Kê gối nhỏ ở dƣới (nếu cần). 

-  Buộc dây garô cách vị trí tiêm 7-10 cm. 

-  Sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra rộng 

5 cm ( sát khuẩn cho đến khi sạch ). 

-  Tay không thuận dùng ngón cái miết căng da phía dƣới 

chỗ tĩnh mạch đã chọn để đâm kim không bị di lệch. 

-  Tay thuận cầm kim của dây truyền có nƣớc muối sinh lý 

0,9%  là chai dùng để thông máu ( sau khi đã cho dịch 

chảy đuổi hết khí) , cầm kim chếch một góc 15-30
o
 so với 

mặt da, đƣa kim đúng vào tĩnh mạch ( giống bài tiêm tĩnh 

mạch) vào sâu 2/3 chiều dài kim. 

-  Kiểm tra xem có máu hay không ( giống bài tiêm tĩnh 

mạch ). Nếu có máu là đúng, nhanh chóng vịn kim tháo 

dây garô ra; mở khóa cho dịch chảy chậm (20 giọt/p) 

-  Đóng khóa và chuyển sang túi máu  

-  Nhẹ nhàng lắc đều chai hoặc túi máu . 
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-  Lắp lồng treo vào nếu cần. 

-  Sát khuẩn nút chai hoặc túi máu. 

-  Mở khoá cho máu chảy vào tĩnh mạch từ từ ( 20 giọt/p) 

-  Dán băng keo cố định ở chuôi kim và dây. 

-  Che đầu kim bằng gạc nhỏ dán tiếp tục cho chắc chắn. 

* Làm phản ứng sinh vật: 

-  Chỉnh khoá cho chảy theo y lệnh đƣợc 5ml sau đó cho 

chảy chậm từ 8-10 giọt/ phút trong 5 phút. 

-  Nếu BN không có phản ứng gì thì lập lại một lần nửa 

cho chảy theo y lệnh trong 20 ml nữa, sau đó cho chảy 

chậm từ 8-10 giọt/ phút trong 5 phút. 

-  BN không co triệu chứng gì xảy ra  thì mới cho theo y 

lệnh. 

-  Nếu trƣờng hợp cấp cứu do mất máu quá nhiều thì sẽ có 

chỉ định  đặt biệt riêng và BS theo dõi sát. 

-  Để BN ở tƣ thế thoải mái tiện nghi. 

-  Dặn dò BN (giống bài truyền dịch ). 

-  Mỗi 30 phút lấy dấu hiệu sinh tồn cho BN 1 lần. 

-  Khi  máu trong chai hoặc túi máu gần hết (khoảng 10 

ml) thì khoá lại, tháo băng keo, rút kim ra dùng bông gon 

cồn ấn vào vùng tiêm. 

4 -  Cho BN nghỉ ngơi tại chỗ và tiếp tục theo dõi dấu hiệu 

sinh tồn. 

- Dặn dò bệnh nhân những điều cần thiết 

  

5 Dọn dẹp dụng cụ:  

-  Gởi đi tiệt khuẩn các dụng cụ cần vô khuẩn. 

-  Dọn tất cả dụng về chỗ cũ sau khi rƣả sạch. 

-  Xử lý rác đúng quy định. 

  

6 2. Ghi hồ sơ: ( xem kỹ hoàn thành ghi phiếu truyền máu) 

-  Ngày, giờ truyền máu. 

-  Loại máu, số lƣợng, số giọt. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Phản ứng của BN, DHST 15 phút đầu và suốt thời gian 

truyền máu. 

-  Ký tên ĐD thực hiện. 

7 - Dự báo thời gian truyền máu 

 + Cách tính thời gian truyền dịch ( giờ): 

 Thời gian truyền ( giờ) =V(ml) ÷3* a (giọt/phút) 

V=500ml; tốc độ truyền 30 giọt/phút  

Thời gian truyền =500÷3a = 5 giở 30 phút 

 

  

Điểm    
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT 

TIÊM TĨNH MẠCH BẰNG BƠM TIÊM ĐIỆN 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng 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 70
0
 

- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nƣớc cất, phiếu (sổ) 

thuốc. 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng 

chất thải y tế). 

  

3 
Thực hiện 5 đúng - thông báo thuốc tiêm, giải thích, động 

viên ngƣời bệnh. 

  

4 Cho người bệnh đi tiểu tiện trước 

- Để ngƣời bệnh nằm, đo mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ 

  

5 Kiểm tra thuốc, sát khuẩn ống thuốc, bẻ thuốc   

6 Hút thuốc vào bơm tiêm, pha thuốc theo chỉ định, thay kim, 

lắp dây dẫn (kim bƣớm) vào bơm tiêm, đuổi khí 

  

7 Đặt cọc truyền ở vị trí thích hợp, gắn bơm tiêm điện lên cọc 

truyền, nối nguồn điện vào bơm tiêm, đènBATTERY” sáng 

  

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

9 Lắp bơm tiêm: Nâng chốt và quay, đặt bơm tiêm lại rồi cài 

lại chốt. Lắp bộ phận đẩy pittông 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

10 Đặt tốc độ: Khi đèn “RATE” sáng, quay núm điều chỉnh 

theo chiều kim đồng hồ 

  

11 Cắt băng dính, chọn TM, đặt gối kê tay dƣới vùng truyền   

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

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

lần, ĐD sát khuẩn tay 

  

13 Căng da - Đâm kim chếch 30
0
 so với mặt da vào TM thấy 

máu trào ra - tháo dây cao su 

  

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

Sử dụng phần mềm “truyền thuốc dùng trong cấp cứu” đế 

tính tốc độ truyền dịch(ml/giờ) theo y lệnh 

  

15  Cố định kim và dây truyền, che kim bằng gạc vô khuẩn, cố 

định vào nẹp (nếu cần) 

  

16  Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, dặn những điều cần 

thiết theo dõi và phát hiện tai biến. 

  

17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay 

Ghi phiếu theo dõi truyền dịch phiếu theo dõi - chăm sóc 

điều dƣỡng. Sử dụng phần mềm “truyền thuốc dùng trong 

cấp cứu” đế tính thời gian truyền dịch 

  

Điểm    

 
 

Bơm tiêm điên TOP 5300- BV đang dùng Máy truyền dịch TOP 3300 
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH BẰNG MÁY 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1  Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, 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). 

+ 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 70
0
 

- Hộp chống Shock, thuốc và dịch truyền theo y lệnh, 

nƣớc cất, phiếu (sổ) thuốc. 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô 

đựng chất thải y tế). 

  

3 

- Cho ngƣời bệnh đi tiểu tiện trƣớc, 

- Cho ngƣời bệnh nằm, đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

  

4 Thực hiện 5 đúng, giải thích, động viên ngƣời bệnh, 

công khai thuốc, dịch truyền. 

  

4.1 - Kiểm tra chai dịch, cắm dây truyền vào chai. Treo chai 

dịch, đuổi khí, khoá lại. Lắp bộ phận đếm giọt (nếu có) 

  

4.2 - Đặt cọc truyền ở vị trí thích hợp, gắn máy truyền dịch 

lên cọc truyền, nối nguồn điện vào máy, đèn 

“CHARGE” sáng 

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

tra 

  

5 - Lắp dây truyền vào máy, đóng cửa máy   
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- 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 

6 Đặt thể tích dịch truyền: 

- Ấn nút “SELECT” màn hình hiện D.LIMIT 

- Dùng nút số để tăng giảm theo ý muốn, ấn nút 

“SELECT” 

  

7 Cắt băng dính, bộc lộ vùng truyền, chọn TM. 

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

  

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

 - Sát khuẩn vị trí truyền từ trong ra ngoài theo hình xoáy 

ốc 2 lần. 

- Căng da - Đâm kim chếch 30
0
 so với mặt da vào TM 

thấy máu trào ra, tháo dây cao su 

Mở khóa cho dịch chảy. 

  

9 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 ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, dặn ngƣời bệnh 

những điều cần thiết, theo dõi và phát hiện tai biến trong 

quá trình truyền 

  

12 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay 

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

dƣỡng. Sử dụng phần mềm “truyền thuốc dùng trong cấp 

cứu” đế tính thời gian truyền dịch 

  

Điểm    
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QUI TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH 

I. MỤC ĐÍCH 

 Đƣa thuốc điều trị vào cơ thể qua đƣờng tĩnh mạch. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Những thuốc có tác dụng nhanh, toàn thân, thuốc ăn mòn các mô, thuốc có 

khả năng gây đau. 

- Thuốc không đƣợc tiêm bắp hay mô dƣới da nhƣ CaCl2 

- Những dung dịch ƣu trƣơng, đẳng trƣơng nếu tiêm với khối lƣợng lớn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Những loại thuốc dầu 

IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƢU Ý 

- Áp dụng kỹ thuật vô khuẩn hoàn toàn 

- Mang găng sạch khi tiêm. 

- Phải cẩn thận và luôn áp dụng 5 đúng. 

- Khi tiêm phải bơm thuốc thật chậm 

- Sau khi tiêm phải cố định kim đúng cách, không dùng tay đậy nắp kim. 

- Sau khi tiêm không nên massage (day) vùng tiêm 

- Mỗi ngƣời bệnh đảm bảo có một ống tiêm thực hiện đúng nội dung tiêm an 

toàn. 

- Xử lý rác đúng sau khi tiêm. 

V. CHUẨN BỊ: 

1. Ngƣời bệnh: 

- Thông báo và giải thích cho ngƣời bệnh công việc sắp làm. 

- Khi tiêm ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp. 

2. Dụng cụ: 

Dụng cụ vô khuẩn: 

- Khay chữ nhật trải khăn vô khuẩn 

+ Bơm tiêm thích hợp với lƣợng thuốc tiêm, kim rút thuốc. 

+ Kềm có mấu (Kose), ống cắm kềm. 

Dụng cụ sạch và thuốc: 

- Thuốc theo chỉ định 
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- Kềm không mấu (kelly) 

- Hộp chống sốc 

- Bông cồn 70
0
 

, gạc bẻ ống thuốc 

- Găng tay sạch 

- Dây ga rô 

- Gối nhỏ kê tay 

- Phiếu công khai thuốc (sổ thực hiện y lệnh thuốc) 

Dụng cụ khác: 

- Hộp đựng vật sắc nhọn 

- Thùng rác vàng, thùng rác xanh 

- Xe tiêm 2 tầng 

VI. CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH: 

- Đội nón, mang khẩu trang, rửa tay 

- Thực hiện 5 đúng 

- Báo và giải thích cho ngƣời bệnh biết việc sắp làm 

- Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc, dùng gạc vô khuẩn bẻ ống thuốc. 

- Chọn bơm kim tiêm thích hợp, xé bỏ bao và thay kim lấy thuốc (nếu cần) 

- Rút thuốc vào bơm tiêm số lƣợng đúng theo y lệnh 

- Thay kim tiêm cho vào bao vừa đựng bơm tiêm vô khuẩn 

- Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm 

- Đặt gối kê tay dƣới vùng tiêm, đặt dây ga rô cách vùng tiêm 08-10cm. 

- Mang găng tay sạch 

- Buộc dây ga rô 

- Sát khuẩn sạch vùng tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc đƣờng kính trên 

10cm, tối thiểu 2 lần. 

- Đuổi hết khí trong lòng bơm tiêm. Cầm bơm tiêm mũi vát lên trên. 

- Căng da đâm kim chếch 30
0
 

 so với mặt da và đẩy kim vào tĩnh mạch 

- Kiểm tra có máu trào vào bơm tiêm, tháo dây ga rô. 

- Bơm thuốc từ từ vào tĩnh mạch, quan sát sắc diện ngƣời bệnh. 
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- Hết thuốc rút kim nhanh, kéo chệch da nơi tiêm. 

- Bỏ bơm kim tiêm vào hộp an toàn. 

- Dùng gòn khô đè lên vùng tiêm đề phòng chảy máu. 

- Cho ngƣời bệnh nằm thoải mái, hƣớng dẫn những điều cần thiết. 

- Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay thƣờng quy;  Ghi hồ sơ 

 

 

                    BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không 

1 Điều dƣỡng rửa tay thƣờng quy/sát khuẩn tay nhanh   

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 70
0
 

- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nƣớc cất, phiếu (sổ) 

thuốc. 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng 

chất thải y tế). 

  

3 
Thực hiện 5 đúng – Nhận định ngƣời bệnh, giải thích cho 

ngƣời bệnh biết việc sắp làm. 

  

4 
Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc dùng gạc vô khuẩn 

bẻ ống thuốc. 

  

5 Xé vỏ bao bơm tiêm và thay kim lấy thuốc (nếu có).   

6 Rút thuốc vào bơm tiêm   

7 
Thay kim tiêm, đuổi khí, cho vào bao đựng bơm tiêm vô 

khuẩn. 
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8 Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm.   

9 
Đặt gối kê tay dƣới vùng tiêm (nếu cần), đặt dây ga rô phía 

trên vị trí tiêm khoảng 8cm-10cm 

  

10 Mang găng tay sạch   

11 Buộc dây ga rô phía trên vị trí tiêm 8cm -10cm.   

12 
Sát khuẩn sạch vùng tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy 

ốc đƣờng kính trên 5cm, tối thiểu 2 lần. 

  

13 

 - Cầm bơm tiêm đuổi khí (nếu còn khí) 

 - Căng da đâm kim chếch 30
0
 so với mặt da và đẩy kim 

vào tĩnh mạch. 

  

14 Kiểm tra có máu vào bơm tiêm, tháo dây ga rô.   

15 
Bơm thuốc từ từ vào tĩnh mạch đồng thời quan sát theo dõi 

ngƣời bệnh, theo dõi vị trí tiêm có phồng không. 

  

16 
Hết thuốc rút kim nhanh, kéo chệch da nơi tiêm. Cho bơm 

kim tiêm vào hộp an toàn. 

  

17 Dùng bông gòn khô đè lên vùng tiêm phòng chảy máu   

18 Tháo găng bỏ vào vật đựng chất thải lây nhiễm.   

19 
Giúp ngƣời bệnh trở lại tƣ thế thoải mái, dặn ngƣời bệnh 

những điều cần thiết. 

  

20 Thu dọn dụng cụ, rửa tay thƣờng quy. Ghi hồ sơ   

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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                        QUI TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM BẮP NÔNG 

I. MỤC ĐÍCH Đƣa thuốc vào cơ thể ngƣời bệnh bằng cách tiêm bắp thịt.  

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bệnh nhân không uống đƣợc, không nuốt đƣợc.  

- Trong trƣờng hợp cấp cứu cần có hiệu quả nhanh của thuốc. 

 - Thuốc bị phá hủy bởi dịch dạ dày 

 III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Có tiền sử phản ứng với thuốc sẽ tiêm  

- Những thuốc gây hoại tử tổ chức 

 IV. CHUẨN BỊ  

1. Dụng cụ: Dụng cụ vô khuẩn:  

- Khay chữ nhật trải khăn vô khuẩn 

 + Bơm tiêm thích hợp, kim rút thuốc.  

+ Kềm có mấu (Kose), ống cắm kìm. Dụng cụ sạch và thuốc: 

 - Thuốc: Thuốc tiêm theo chỉ định  

- Phiếu thuốc.  

- Kềm không mấu (kelly)  

- Hộp chống sốc 

 - Bông cồn 70
0
 , gạc bẻ ống thuốc  

- Phiếu công khai thuốc (sổ thực hiện y lệnh thuốc)  

Dụng cụ khác: 

 - Hộp đựng vật sắc nhọn. 

 - Thùng rác vàng, thùng rác xanh 

- Xe tiêm 2 tầng  

2. Ngƣời bệnh: 

 - Bệnh nhân phải đƣợc thông báo trƣớc để có thái độ hợp tác đúng đắn  

- Khi tiêm ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp. 

 V. CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH 

 - Đội mũ, mang khẩu trang, rửa tay  

- Thực hiện 5 đúng  

- Báo và giải thích cho ngƣời bệnh biết việc sắp làm  
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- Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc, dùng gạc vô khuẩn bẻ ống thuốc.  

- Chọn bơm kim tiêm thích hợp, xé bỏ bao và thay kim lấy thuốc  

- Rút thuốc vào bơm tiêm số lƣợng đúng theo y lệnh  

- Thay bơm tiêm cho vào bao vừa đựng bơm tiêm vô khuẩn 

- Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm  

- Sát khuẩn vùng tiêm từ trong ra ngoài theo chiều xoắn ốc đƣờng kính 10cm cho 

đến khi da sạch (tối thiểu 2 lần) 

 - Cầm bơm tiêm, đuổi hết khí trong bơm tiêm  

- Căng da, đâm kim nhanh 60
0
 – 90

0
 so với mặt da  

- Kiểm tra: Rút nhẹ nòng bơm tiêm thấy không có máu thì bơm thuốc từ từ tốc độ 

1ml/10 giây.  

- Quan sát sắc mặt ngƣời bệnh trong khi tiêm  

- Hết thuốc, căng da rút kim nhanh, dùng gòn khô ấn giữ nơi tiêm trong vòng 30 

giây để phòng chảy máu.  

- Cho bơm kim tiêm vào hộp an toàn  

- Giúp ngƣời bệnh tiện nghi, hƣớng dẫn ngƣời bệnh những điều cần thiết sau tiêm. 

 - Thu dọn dụng cụ, rửa tay  

- Ghi chép hồ sơ  
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TIÊM BẮP NÔNG 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, 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, nƣớc cất, phiếu 

(sổ) thuốc. 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô 

đựng chất thải y tế). 

  

3 
Thực hiện 5 đúng - Nhận định tình trạng ngƣời bệnh. 

Giải thích, động viên ngƣời bệnh, thông báo thuốc tiêm. 

  

4 Sát khuẩn đầu ống thuốc, bẻ đầu ống thuốc bằng gạc vô 

khuẩn (hoặc cậy lọ thuốc, sát khuẩn). 

  

5 Pha thuốc (nếu có). 

Hút thuốc vào bơm tiêm, thay kim tiêm, đuổi khí đúng 

kỹ thuật, đặt vào khay. 

  

6 Cho ngƣời bệnh nằm hoặc ngồi. 

Xác định vị trí: 

- 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 trƣớc ngoài đùi (cơ tứ đầu đùi). 

  

7 Sát khuẩn vị trí tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 

tối thiểu 2 lần. 
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8 Điều dƣỡng sát khuẩn tay, cầm bơm tiêm đuổi khí lại 

(nếu cần). Động viên ngƣời bệnh. 

  

9 Đâm kim: Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm đâm 

kim nhanh sâu 2/3 chiều dài kim, chếch 60
0 
- 90

0
 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 ngƣời bệnh. 

  

12 Rút kim: rút kim nhanh căng da, đặt và giữ bông khô lên 

nơi tiêm đến khi hết chảy máu. 

  

13 13 Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, theo dõi, dặn 

ngƣời bệnh những điều cần thiết. 

  

14 14 Thu dọn dụng cụ - Rửa tay. Ghi phiếu theo dõi - chăm 

sóc điều dƣỡng. 

  

Điểm    
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 BẢNG KIỂM KỸ THUẬT TIÊM DƢỚI DA 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 Chuẩn bị dụng cụ: 

- Dụng cụ vô khuẩn: 

+ Bơm tiêm: thƣờng dùng loại 2ml, 5ml. 

+ Kim tiêm: dài 25 - 30mm, đầu vát dài hơn tiêm trong da. , 

kim lấy thuốc. 

- Dụng cụ khác: găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh, 1 hộp bông. cồn 70
0
 

- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nƣớc cất, phiếu (sổ) 

thuốc. 

- Thuốc theo y lệnh 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng 

chất thải y tế). 

  

3 
Thực hiện 5 đúng - Nhận định tình trạng ngƣời bệnh. 

Giải thích, động viên ngƣời bệnh, thông báo thuốc tiêm. 

  

4 

- Vùng tiêm 

Tất cả những vùng da trên cơ thể đều có thể tiêm đƣợc vì tổ 

chức dƣới da ít gặp các mạch máu, thần kinh lớn:  

+ Các vị trí thƣờng tiêm: mặt ngoài cánh tay, vùng cơ tam 

đầu cánh tay, có thể tiêm vùng mặt trƣớc ngoài đùi khoảng 

1/3 giữa đùi, bả vai...bụng. Nếu tiêm nhiều lần cần phải 

thay đổi vị trí tiêm, tránh tiêm vào mũi kim cũ. 

  

5  KỸ THUẬT TIÊM DƢỚI DA   

5.1 Chuẩn bị bệnh nhân 

- Bệnh nhân nằm trên giƣờng hoặc ngồi trên ghế  tựa. 

- Bộc lộ vùng tiêm. 

  

5.2 Thực hành kỹ thuật   
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- Sát khuẩn vị trí tiêm bằng cồn 70
0
 từ trong ra ngoài. 

- Điều dƣỡng viên sát khuẩn tay bằng cồn 70
0
 

- Tay trái dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ véo da bệnh 

nhân lên. 

- Tay phải cầm bơm tiêm có gắn kim ngửa mũi vát của kim 

lên trên, chếch với mặt da 30 - 45
0
, đâm kim nhanh qua da 

vào mô liên kết dƣới da. Khi có cảm giác là kim đã vào mô 

liên kết dƣới da thì bỏ tay trái và xoay nhẹ pít tông bơm 

tiêm vài lần, kiểm tra xem có máu ra không. Nếu không có 

máu ra theo, mới bơm thuốc từ từ vào cơ thể bệnh nhân. 

- Khi đã bơm hết thuốc, tay trái kéo chếch căng da chỗ tiêm 

để thuốc không thoát ra theo mũi kim. 

- Tay phải nhẹ nhàng rút kim ra nhanh, dùng bông tẩm cồn 

sát khuẩn nhẹ lên chỗ tiêm, sau đó đỡ bệnh nhân nằm lại tƣ 

thế thoải mái 

6 Dặn dò bệnh nhân những điều cần thiết   

7 Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, theo dõi, dặn ngƣời 

bệnh những điều cần thiết. 

  

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

điều dƣỡng 

  

Điểm    
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  BẢNG KIỂM KỸ THUẬT LÀM TEST LẪY DA 

 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.   

2 Chuẩn bị dụng cụ:   

2.1 

- 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. 

  

2.2 

- Dụng cụ khác: khay chữ nhật, cồn 70
0
, dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh. Hộp chống shock, thuốc theo y lệnh, 

nƣớc cất, phiếu (sổ) thuốc, phiếu thử phản ứng thuốc. 

  

2.3 
- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng 

rác). 

  

3 

Thực hiện 5 đúng. 

Giải thích, động viên ngƣời bệnh, thông báo thuốc tiêm, hỏi 

tiền sử dị ứng của ngƣời 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 nƣớc cất có nồng độ 100.000 đơn vị/ml.   

6 

Hút 1ml thuốc đã pha vào bơm tiêm thứ nhất, hút 1ml nƣớc 

cất vào bơm tiêm thứ hai. Đuổi khí đúng kỹ thuật, đặt vào 

khay. 

  

7 
Cho ngƣời bệnh nằm hoặc ngồi. 

Xác định vị trí: 1/3 trên - mặt trƣớc trong cẳng tay. 

  

8 
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?) 

  

9 
Điều dƣỡng sát khuẩn tay, đuổi khí lại (nếu cần). 

Động viên ngƣời bệnh. 

  

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

khuẩn. 

11 

Cầm kim lẩy nhẹ vào giọt nƣớc cất tạo với mặt da một góc 

khoảng 450 vào lớp thƣợng bì, không làm chảy máu. Cầm 

kim lẩy nhẹ vào giọt thuốc nhƣ bƣớc trên. 

  

12 Khoanh tròn, viết tên thuốc và tên nƣớc cất.   

13 
Dặn ngƣời bệnh những điều cần thiết và không đƣợc chạm 

vào nơi tiêm, theo dõi ngƣời 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 dƣỡng 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang.   

2 Chuẩn bị dụng cụ:   

2.1 - Bơm kim tiêm thích hợp, bông khô.   

2.2 

- Dụng cụ khác: Khay chữ nhật, ống cắm kìm Kocher, 

kìm Kocher, hộp đựng bông, kéo gối kê tay, băng dính, 

dây garo, găng tay, cồn 70
0
, ống nghiệm, giá để ống 

nghiệm,giấy xét nghiệm, bút. 

  

2.3 
- 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 ngƣời bệnh 

yên tâm, cho ngƣời bệnh nằm. 

  

4 
Cắt băng dính, bộc lộ vùng lấy máu, chọn tĩnh mạch, đặt 

gối kê tay phía dƣới. 

  

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 dƣỡng động viên ngƣời bệnh   

8 

Điều dƣỡng một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm  

- Đâm kim chếch 30
0
 so với mặt da vào tĩnh mạch thấy 

máu trào ra. 

  

9 
Rút từ từ đủ lƣợng máu, theo dõi sắc mặt của ngƣời 

bệnh, tháo dây cao su. 

  

10 

Rút kim, đồng thời căng da đặt bơm kim vào khay vô 

khuẩn, đặt bông, ấn nhẹ nơi vừa lấy máu, dán băng dính 

lên trên miếng bông. 

  

11 
Bơm máu nhẹ nhàng vào thành ống nghiệm hoặc qua 

nắp cao su, bỏ bơm kim tiêm vàonơi quy định, lắc nhẹ 
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ống máu (nếu có chất chống đông). 

12 

Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, dặn ngƣời bệnh 

những điều cần thiết. 

 

  

13 

Thu dọn dụng cụ, rửa tay. 

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dƣỡng. 

Gửi bệnh phẩm xét nghiệm. 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT HÖT ĐỜM DÃI ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 

Chuẩn bị dụng cụ: 

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

miếng, 

- Dụng cụ khác: găng sạch, máy hút, chai nƣớc muối rửa pha 

betadine, xô đựng dung dịch khử khuẩn, khăn bông nhỏ. 

  

3 
Đối chiếu, giải thích cho ngƣời bệnh và gia đình (nếu cần) về 

thủ thuật sắp làm 

  

4 

Hƣớng dẫn ngƣời bệnh ho, thở sâu, vỗ rung cho ngƣời bệnh 

(nếu cần) Để ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp, trải khăn trƣớc 

ngực ngƣời bệnh 

  

5 
Bật máy, kiểm tra hệ thống hút, điều chỉnh áp lực (-80mmHg  

đến -120mmHg) 

  

6 
Mở túi đựng ống hút, đi găng, nối ống hút với hệ thống hút. 

Mở cửa sổ van hút 

  

7 

Đƣa ống thông nhẹ nhàng vào mũi, khoảng cách từ cánh mũi 

đến rái tai.Tiến hành hút: đóng cửa sổ hút, kéo ống hút ra từ 

từ, đồng thời xoay nhẹ ống hút. 

  

8 Đƣa ống thông vào miệng, hút sạch dịch trong khoang miệng   

9 Lặp lại động tác hút đến khi sạch   

10 
Hút nƣớc tráng ống, tháo ống hút, ngâm ống hút vào dung 

dịch khử khuẩn 

  

11  Tháo bỏ găng, để ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái   

12 
Thu dọn dụng cụ, rửa tay 

Ghi phiếu theo dõi – chăm sóc điều dƣỡng 

  

Điểm    
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT HÖT ĐỜM DÃI 

CÓ MỞ KHÍ QUẢN/ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 Chuẩn bị dụng cụ:   

2.1 
Dụng cụ vô khuẩn: 2 ống hút đờm dãi cỡ thích hợp, găng 

vô khuẩn, gạc miếng, bơm kim tiêm. 

  

2.2 

Dụng cụ khác: máy hút, 2 chai nƣớc 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 ngƣời bệnh và gia đình về thủ 

thuật sắp làm 

  

4 
Hƣớng dẫn ngƣời bệnh ho, thở sâu, vỗ rung cho ngƣời 

bệnh (nếu cần) Để ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp 

  

5 

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

đến -120 mmHg) 

Tăng ôxy 100% (nếu ngƣời bệnh đang thở máy), tăng 

lƣu lƣợng ôxy (nếu ngƣời bệnh đang thở ôxy) trong 2-3 

phút, đặt khăn trƣớc ngực ngƣời bệnh 

  

6 
Mở túi ống hút, đi găng vô khuẩn, nối ống hút với hệ 

thống hút Tắt máy hút hoặc mở cửa sổ ống hút 

  

7 Đƣa ống hút nhẹ nhàng vào ống NKQ hoặc MKQ   

8 
Bật máy hút hoặc đậy cửa sổ ống hút, rút ống hút từ dƣới 

lên đồng thời xoay nhẹ ống hút 

  

9 

Nếu đờm đặc bơm NaHCO314%O, Nacl 0,9% vào 

NKQ/ MKQ mỗi lần bơm không quá 2ml để làm loãng 

đờm. Lặp lại động tác hút đến khi sạch (sau mỗi lần hút 

cho ngƣời bệnh thở lại máy hoặc thở lại ôxy)  

Nếu hút đờm qua Nội khí quản phải hút ở 3 tƣ thế: thẳng, 
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nghiêng phải, nghiêng trái. 

10 
Hút nƣớc 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. Đƣa ống 

hút vào mũi, miệng hút đến khi sạch. 

  

12 
Hút nƣớc cất tráng ống, tháo ống hút, ngâm ống vào 

dung dịch khử khuẩn 

  

13 Tháo bỏ găng, để ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái   

14 

Thu dọn dụng cụ, rửa tay  

- Ghi phiếu theo dõi 

 - chăm sóc điều dƣỡng 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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     QUI TRÌNH KỸ THUẬT CHO NGƢỜI BỆNH UỐNG THUỐC 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Đem thuốc vào cơ thể ngƣời bệnh bằng đƣờng miệng một cách an toàn và hiệu 

quả. 

 II. CHỈ ĐỊNH:  

- Cho tất cả ngƣời bệnh có y lệnh dùng thuốc qua đƣờng uống. 

 III. NHẬN ĐỊNH NGƢỜI BỆNH:  

- Tuổi: già, trẻ. - Số lƣợng và loại thuốc.  

- Cơ địa có dị ứng với chất gì?  

IV. CHUẨN BỊ NGƢỜI BỆNH:  

- Đối chiếu đúng ngƣời bệnh.  

- Giải thích cho ngƣời bệnh hiểu để hợp tác. 

 - Tƣ thế ngƣời bệnh thích hợp.  

V. DỤNG CỤ: 

 - Thuốc theo y lệnh. 

- Ly đựng thuốc.  

- Bình đựng nƣớc uống. 

- Dụng cụ đo lƣờng: ly có khắc độ, muỗng ăn canh, muỗng cà phê, ống đếm giọt. 

ống hút.  

- Phiếu cho thuốc.  

- Cƣa ống thuốc nếu cần.  

- Túi đựng đồ dơ.  

- Mâm.  

VI. DỌN DẸP DỤNG CỤ: 

 - Huỷ phiếu thuốc hoặc để phiếu thuốc vào ô giờ cho thuốc lần sau. 

 - Rửa sạch tất cả các dụng cụ bằng nƣớc và xà bông, lau khô và trả về chỗ cũ. 

 VII. GHI HỒ SƠ:  

- Ngày giờ cho ngƣời bệnh uống thuốc. 

 - Tên, liều lƣợng và đƣờng dùng thuốc. 

 - Phản ứng của ngƣời bệnh (nếu có).  
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- Trƣờng hợp không thực hiện đƣợc: ngƣời bệnh vắng mặt, ngƣời bệnh nôn ói, 

ngƣời bệnh từ chối không uống thuốc  

- Họ, tên và chữ ký của ngƣời điều dƣỡng cho thuốc.  

VIII. AN TOÀN NGƢỜI BỆNH  

NGUY CƠ – TAI BIẾN    PHÒNG NGỪA  

Giảm tác dụng của thuốc Uống thuốc đúng chỉ định và hƣớng dẫn , Không hòa lẫn 

các thuốc uống chung với nhau khi chƣa hiểu rõ dƣợc tính của thuốc . Nên uống 

cách nhau 30 phút  

XỬ TRÍ TÌNH HUỐNG:  

TÌNH HUỐNG-  XỬ TRÍ NB nôn ói nhiều lần sau khi ăn Không nên cho NB uống 

các loại thuốc có mùi vị khó chịu, đắng liền sau khi ăn Làm giảm cảm giác vùng 

lƣỡi cho BN nhạy cảm trƣớc khi uống nhƣ: hòa thuốc với đƣờng, ngâm đá trƣớc 

khi uống 

BẢNG KIỂM KỸ THUẬT CHO NGƢỜI BỆNH UỐNG THUỐC 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không 

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

2 
Chuẩn bị dụng cụ: thuốc theo y lệnh, nƣớc uống, cốc, thìa, 

cối nghiền thuốc, sổ thuốc, khăn mặt. 

  

3 Mang thuốc đến giƣờng ngƣời bệnh, thực hiện 5 đúng.   

4 
Thông báo, giải thích cho ngƣời bệnh, công khai thuốc cho 

ngƣời bệnh. 

  

5 Cho ngƣời bệnh nằm đầu cao hoặc ngồi.   

6 
Đƣa thuốc cho ngƣời bệnh uống, nghiền nhỏ thuốc (nếu 

cần). 

  

7 Đƣa nƣớc cho ngƣời bệnh   

8 
Cho ngƣời bệnh uống xong lau miệng, dặn ngƣời bệnh 

những điều cần thiết. 

  

9 
Thu dọn dụng cụ, rửa tay . 

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dƣỡng 

  

Điểm    
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MÁU XÉT NGHIỆM 

I. MỤC ĐÍCH: - Lấy máu để thử nghiệm giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh 

có kết quả 

 - Theo dõi sự diễn tiến của bệnh. 

 II. CHỈ ĐỊNH:  

- Ngƣời bệnh mới vào viện.  

- Ngƣời bệnh đang nằm viện để theo dõi kết quả điều trị. 

 - Khám sức khỏe định kỳ.  

* Nhận định ngƣời bệnh  

- Ngƣời bệnh có ăn gì trƣớc khi lấy máu? 

- Hệ thống tĩnh mạch ngoại biên: mềm mại, to, rõ…  

- Tình trạng bệnh lý hiện tại hoặc các thay đổi bất thƣờng khác về triệu chứng bệnh  

* Dụng cụ  

➢ Mâm vô trùng  

- Ống tiêm (tùy theo số lƣợng máu xét nghiệm). 

 - Kim số 21.  

➢ Những dụng cụ khác 

 - Bông cồn hay cồn iod.  

- Kềm sát trùng da.  

- Chai hoặc ống nghiệm: có chất kháng đông hay không tùy loại xét nghiệm.  

- Dây garrot. 

 - Túi đựng rác thải y tế.  

* Dọn dẹp dụng cụ Xử lý các dụng cụ theo đúng qui trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.  

* Ghi hồ sơ  

- Ngày giờ lấy mẫu thử.  

- Số lƣợng máu.  

- Loại thử nghiệm.  

- Phản ứng của ngƣời bệnh nếu có.  

- Tên điều dƣỡng thực hiện. 
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 BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUÂT 

 LẤY MÁU TĨNH MẠCH LÀM X T NGHIÊ  

STT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn:   

1.1  Bơm tiêm (Tùy số lƣợng máu làm xét nghiệm).    

1.2  Kim tiêm.   

2 Những dụng cụ khác:   

2.1 Bông tẩm cồn.    

2.2 

Lọ hoặc ống nghiệm dán nhãn tên, tuổi của bệnh nhân, 

số giƣờng, khoa phòng. Có chất chống đông hay không 

tùy loại xét nghiệm.  

  

2.3 Dây ga rô.    

2.4 Khay quả đậu có nƣớc.    

2.5 Túi giấy.    

2.6 Gối nhỏ bọc nylon.   

 Tiến hành   

1 

Báo và giải thích cho bệnh nhân biết rõ về mục đích, 

việc làm (nếu bệnh nhân tỉnh), bệnh nhi và bệnh nhân 

hôn mê phải giải thích cho ngƣời nhà bệnh nhân. 

  

2 
Cho bệnh nhân nằm thoải mái trên giƣờng, nếu là trẻ 

nhỏ phải có ngƣời giữ để trẻ khỏi giãy giụa 

  

3 

Chọn tĩnh mạch thích hợp thƣờng lấy máu ở nếp gấp 

khuỷu tay (hệ thống tĩnh mạch), đặt gối ở dƣới chỗ định 

lấy máu, trẻ nhỏ thƣờnglấy ở tĩnh mạch thóp, tĩnh mạch 

cổ, tĩnh mạch thái dƣơng, tĩnh mạch thấy rõ mà không 

di chuyển. 

  

4 
Lắp kim vào bơm tiêm và kiểm tra xem kim có thông 

không.. 

  

5 Buộc gây ga rô cách chỗ tiêm 5cm về phía trên.   
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6 Sát khuẩn da thật kỹ và để khô.   

7 
Ðƣa kim vào tĩnh mạch, mở dây ga rô (nếu thử máu về 

sinh hóa). 

  

8 
Kéo lui nòng nhẹ nhàng và rút đủ số máu cần thiết 

tránh tạo bọt khí 

  

9 
Tháo dây ga rô, rút kim ra, ấn nhẹ bông nơi tiêm, bảo 

bệnh nhân gấp tay lại. 

  

10 

Tháo kim ra, bơm máu nhẹ nhàng vào ống nghiệm, đậy 

nút lại.  

+ Ðặt bơm tiêm chếch với thành ống nghiệm một góc 

45
o
 .  

+ Bơm từ từ máu theo thành ống để tránh làm vỡ hồng 

cầu. 

  

11 
Gửi bệnh phẩm và giấy xét nghiệm đến phòng xét 

nghiệm 

  

12 Thu dọn và bảo quản dụng cụ, ghi hồ sơ   

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT 

KHÍ DUNG THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN     

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 
 Ngƣời thực hiện 

Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang 

  

2 Chuẩn bị dụng cụ: 

- Máy khí dung: 1 chiếc. 

- Mặt nạ khí dung phù hợp với miệng mũi ngƣời bệnh: 1 

chiếc. 

- Dụng cụ khác: găng tay sạch, dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh, 1 hộp bông. cồn 70
0
 

- Hộp chống Shock, thuốc theo y lệnh, nƣớc cất, phiếu (sổ) 

thuốc. 

- Thuốc giãn phế quản theo y lệnh. 

- Dụng cụ đựng chất thải (hộp đựng vật sắc nhọn, xô đựng 

chất thải y tế). 

  

3 

 Ngƣời bệnh 

Thực hiện 5 đúng 

- Giải thích cho ngƣời bệnh và ngƣời nhà mục đích của kỹ 

thuật khí dung 

-  Kiểm tra tên, tuổi, số giƣờng, chẩn đoán của ngƣời bệnh. 

- Ngƣời bệnh tƣ thế thoải mái (tốt nhất ở tƣ thế ngồi). 

  

4  CÁC BƢỚC THỰC HIỆN    

4.1  Để ngƣời bệnh ở tƣ thế thoải mái. 

▪ Đặt máy khí dung lên bề mặt phẳng 

▪ Lắp các bộ phận của máy và cắm nguồn điện 

▪ Rửa tay dung dịch sát khuẩn nhanh 

  

4.2 ▪ Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để lấy một lƣợng 

nƣớc muối sinh lý 0,9% (theo y lệnh trong hồ sơ ) cho vào 
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cốc đựng thuốc. Nếu dùng loại thuốc đã pha sẵn thì không 

cần dùng nƣớc muối.  

▪ Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để lấy một lƣợng 

thuốc (theo y lệnh trong hồ sơ) cho vào cốc đựng thuốc cùng 

với nƣớc muối. Có thể dùng loại đã phân sẵn từng liều nhỏ 

trong ống nhựa. Đóng nắp. 

▪ Gắn phần đầu của ống đựng thuốc với ống ngậm hoặc chụp 

mũi - miệng. 

▪ Gắn phần cuối của ống đựng thuốc với ống nối phần nén 

khí. 

▪ Bật máy và kiểm tra xem thuốc có đƣợc phun ra không. 

Nếu có khói ra nhiều nhƣ sƣơng mù là máy vận hành tốt 

▪ Đặt chụp mũi - miệng lên mặt và chỉnh dây cho mặt nạ áp 

sát vừa khít (hoặc đƣa ống ngậm vào miệng). 

▪ Thở chậm và sâu bằng miệng (hít vào sâu, ngƣng lại 1-2 

giây rồi thở ra) cho đến khi hết thuốc trong cốc đựng, 

khoảng 10-20 phút. 

▪ Trong khi khí dung luôn theo dõi đáp ứng của ngƣời bệnh 

để kịp thời phát hiện các bất thƣờng. Nếu ngƣời bệnh khó 

chịu, dừng khí dung, đánh giá tình trạng ngƣời bệnh và báo 

ngay cho bác sỹ. Những ngƣời bệnh nặng cần theo dõi các 

chỉ số trên máy theo dõi (mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2) 

 Dừng máy ngay khi không thấy khí phun sƣơng ra. 

 ▪ Sau khí dung hƣớng dẫn bệnh nhân súc miệng sạch bằng 

nƣớc sôi để nguội 

5 Dặn dò bệnh nhân những điều cần thiết   

6 Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, theo dõi, dặn ngƣời 

bệnh những điều cần thiết. 

  

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

điều dƣỡng; đặc biệt là diễn biến trong quá trình khí dung. 

  

Điểm    
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HÚT DẪN LƢU KHOANG MÀNG PHỔI 

BẰNG MÁY HÚT ÁP LỰC ÂM LIÊN TỤC 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 
 Ngƣời thực hiện 

Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang 

  

2 Chuẩn bị dụng cụ: 

 - Dụng cụ đã tiệt khuẩn 

- Bình hút áp lực âm: 1 cái 

- Ống dẫn lƣu: 1 cái 

- Đầu nối dẫn lƣu: 1 cái 

- Nƣớc cất. 

- Kiểm tra máy có hoạt động 

tốt không ? gập ống bệnh nhân và nhấn nút điều chỉnh mức 

áp lực nƣớc để điều chỉnh mức áp lực nƣớc theo y lệnh ( 

nƣớc trong 2 ngăn bằng nhau) 

- Cho nƣớc vào bình 200ml , sao cho ngập quá ống nhựa 

trong bình 2 cm 

- Để bình hút trên nền nhà 

  

3 

 Ngƣời bệnh Ngƣời bệnh: 

 Ngƣời bệnh và gia đình đƣợc bác sỹ, Điều dƣỡng giải thích 

về mục đích của thủ thuật, cách chăm sóc ngƣời bệnh khi có 

dẫn lƣu màng phổi tránh tuột ống dẫn lƣu 

  

4  CÁC BƢỚC THỰC HIỆN    
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4.1                

                  Máy hút áp lực âm Constant 1400- Nhật 

 

4.2 ▪ Theo y lệnh của Bs nối ống dẫn lƣu với ống thông màng 

phổi  

* Lƣu ý nối ống thông khi máy đang hoạt động áp lực hút 

âm 10 cmH2O 

▪ Đặt áp lực hút theo y lệnh ( âm 15 – 20 cmH2O) bằng cách  

Sử dụng thanh điều chỉnh mức áp lực hút (2) 

  

5 Theo dõi tình trạng toàn thân ngƣời bệnh 

- Hỏi xem bệnh nhân có dễ chịu hơn không 

- Theo dõi toàn trạng, đo mạch, huyết áp, tần số thở, theo dõi 

vẻ mặt và xem ngƣời bệnh có dễ thở không, có đau ngực 

không. 

- Các triệu chứng lâm sàng: mệt, vã mồ hôi, đau ngực, khó 

  

Mực nƣớc có thể điều chỉnh để thiết lập áp suất hút có 

độ chính xác cao, hiệu suất an toàn hơn và xử lý tốt hơn 
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thở… do áp lực hút mạnh 

6 Theo dõi ống dẫn lƣu 

- Sau khi ống dẫn lƣu nối với hệ thống hút với áp lực phù 

hợp, hút hết lƣợng khí hoặc dịch và tính lƣợng dịch ra theo 

giờ. 

- Nếu hút khí xem có sủi bọt nƣớc trong bình chứa dịch 

- Nếu dẫn lƣu không ra khí hoặc dịch, kiểm tra dẫn lƣu có 

thông không. Nếu cột dịch trong ống dẫn lƣu dao động theo 

nhịp thở ngƣời bệnh chứng tỏ ống dẫn lƣu vẫn thông và dịch 

đã hết. 

- Hút dẫn lƣu có hiệu quả không 

- Có dò khí, dịch tại các đầu nối dẫn lƣu không 

- Kiểm tra phổi có nở ra không sau khi dẫn lƣu bằng cách: 

Khám lâm sàng, chụp phổi kiểm tra. 

  

7 Dặn dò bệnh nhân những điều cần thiết   

8 Giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái, theo dõi   

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

điều dƣỡng 

  

Điểm    

(*) Rút dẫn lƣu ( Hỏi thêm ) 

- Đối với dẫn lƣu dịch màng phổi: Dựa vào kết quả thăm 

khám lâm sàng và hình ảnh Xquang phổi của ngƣời bệnh, 

chỉ định rút ống dẫn lƣu khi lƣợng dịch dẫn lƣu <50 ml/24h 

và màu sắc dịch dẫn lƣu trong. 

- Đối với dẫn lƣu khí màng phổi: Cần kẹp và rút dẫn lƣu 

theo đúng quy trình nhƣ sau: 

+ Sau khi mở màng phổi và nối ống dẫn lƣu với hệ thống 

bình hút, cần theo dõi thời điểm chính xác không còn sủi bọt 

khí trong bình dẫn lƣu. 

+ Sau 24 giờ tính từ thời điểm không còn sủi bọt khí trong 

bình: Khám lâm sàng và chụp Xquang phổi 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 

 

 

 

 

 

 

 Xét kẹp ống dẫn lƣu; sẽ có các tình huống sau: 

• Còn tràn khí màng phổi: kiểm tra lại hệ thống dẫn lƣu có bị 

tắc không; đầu sonde dẫn lƣu có đúng vị trí không; Sonde 

dẫn lƣu quá sâu hoặc bị gấp khúc gây cản trở dẫn lƣu khí. 

• Hết tràn khí màng phổi: tiến hành kẹp dẫn lƣu khí và ghi 

bảng theo dõi trong vòng 24 giờ. 

+ Sau 24 giờ tính từ thời điểm kẹp ống dẫn lƣu: Khám lâm 

sàng và chụp lại Xquang phổi kiểm tra. Sẽ có các tình huống 

sau: 

• Nếu không tái phát tràn khí: tiến hành rút ống dẫn lƣu 

màng phổi. 

• Nếu tái phát tràn khí màng phổi: mở kẹp và tiếp tục hút dẫn 

lƣu. 

Đồng thời phải kiểm tra xem hệ thống dẫn lƣu có bị hở 

không? Xem xét áp dụng phƣơng pháp điều trị khác (gây 

dính, nội soi lồng ngực…) nếu phƣơng pháp hút dẫn lƣu đơn 

thuần không có kết quả. 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH 

I. ĐẠI CƢƠNG 

Thở oxy là một thủ thuật thƣờng đƣợc thực hiện cho Ngƣời bệnh đặc biệt 

Ngƣời bệnh ở phòng cấp cứu. Mục đích cung cấp lƣợng khí thở vào có hàm 

lƣợng oxy cao hơn so với khí phòng (FiO2). 

Thở oxy qua gọng kính là thủ thuật đơn giản, thƣờng đƣợc lựa chọn ban 

đầu cho các Ngƣời bệnh cần thở oxy. 

Thủ thuật này thƣ ờng đƣ ợc thực hiện bởi đi ều dƣ ỡng 

II. DỤNG CỤ THỞ OXY 

- Oxy gọng kính là dụng cụ tƣơng đối đơn gi ản, đƣợc gài ở môi trên của 

Ngƣời bệnh, có hai chấu hơi cong đƣợc đặt vào hai lỗ mũi  

- Lƣu lƣ ợng oxy từ 1-6Lít/phút 

- FiO2 sẽ thay đổi phụ thuộc vào tần số thở và Vt của Ngƣời bệnh. FiO2 đƣ ợc 

tính gần đúng bằng quy tắc số 4. Coi nồng đ ộ Oxy khí trời là 20% cứ cho 

Ngƣời bệnh thở thêm 1l/phút thì FiO2 tăng thêm 4%. 

- FiO2 đ ạt đƣ ợc 24% - 44% 

III. CHỈ ĐỊNH 

Thở oxy qua gọng kính thƣờng là thủ thuật đƣợc lựa chọn ban đầu cho các 

Ngƣời bệnh có chỉ định thở oxy bao gồm: 

1. Giảm oxy hóa máu mức độ nhẹ / trung bình 

PaO2<60mmhg, SaO2<90%  

2. Tăng công hô h ấp 

3. Tăng công cơ tim 

4. Tăng áp động mạch phổi  

IV. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định tƣơng đối: 

- Hẹp hoặc tắc mũi do chất nhầy 

- Polype trong mũi 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

 THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1  Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 

Chuẩn bị dụng cụ: Khay chữ nhật, Bộ dây thở ôxy gọng 

kính, khăn mặt, tăm bông, dung dịch nƣớc muối, bát kền, 

bình ôxy, bình làm ẩm - máy hút đờm, ống hút (nếu cần). 

  

3 
Kiểm tra hoạt động của hệ thống ôxy.Nhận định tình 

trạng khó thở của ngƣời bệnh . 

  

4 Đối chiếu, giải thích, động viên ngƣời bệnh về thủ thuật 

sắp làm. 

  

5 Để ngƣời bệnh ở tƣ thế thích hợp.   

6 Nới rộng áo, đặt khăn trƣớc 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 lƣu thông của dây thở ôxy 

  

8 Đƣa dây thở ôxy vào 2 lỗ mũi ngƣời bệnh đúng kỹ thuật.   

9 Cố định dây thở ôxy lên đầu hoặc dƣới cằm ngƣời bệnh   

10 Theo dõi tình trạng ngƣời bệnh khi thở ôxy và hệ thống 

ôxy. 

  

11 Thu dọn dụng cụ, rửa tay 

Ghi phiếu theo dõi - chăm sóc điều dƣỡng 

  

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THU   

CHO NGƢỜI BÊN  THỞ OXY QUA MASK 

TT Nội dung 
Đánh giá 

Có Không 

 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ   

1  Rửa tay   

2  Trải khăn sạch   

3  Soạn dụng cụ trên khan: Mask ; Gạc   

4  Hệ thống thở oxy   

 THỰC HIÊ    

1 
 Thực hiên 5 đúng. Báo và giải thích cho NB (nếu 

đƣợc). 
  

2  Để NB nằm tƣ thế thích hợp tuỳ theo tình trạng bệnh.   

3  Thông đƣờng thở (hút đờm nhớt).   

4  Kiểm tra hệ thống oxy   

5  Rửa tay   

6  Gắn hệ thống oxy vào mask   

7 
 Mở oxy với áp lực nhẹ, Kiểm tra oxy thoát ra qua 

mask 
  

8 
 Áp mask lên mũi-miệng bệnh nhân, Vòng sợi dây ra 

sau vùng chẩm 
  

9  Lót gạc hai má ngƣời bệnh   

10  Điều chỉnh số lƣợng oxy theo y lệnh.   

11  Quan sát tình trạng ngƣời bệnh   

12 
 Báo và giải thích cho ngƣời bệnh biết việc đã xong 

 Dặn dò những điều cần thiết 
  

13  Dọn dẹp dụng cụ; Ghi hồ sơ.   

Điểm    
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THU   

CHO NGƢỜI BÊN  THỞ OXY QUA TỲ - HẦU 

TT Nội dung 
Đánh giá 

Có Không 

 SOẠN DỤNG CỤ   

1 Rửa tay   

2 Trải khăn sạch   

3 

Soạn các dụng cụ trên khăn:  

- Ống thở oxy trong túi vô khuẩn. 

 - Ly đựng nƣớc vô khuẩn. 

 - Que gòn, que đè lƣỡi. 

 - Gạc. 

  

4 

 Soạn các dụng cụ ngoài khăn:  

- Túi đựng rác thải y tế.  

- Băng keo.  

- Hệ thống và bình oxy. 

  

 THỰC HIỆN   

1 
Thực hiên 5 đúng. Báo và giải thích cho ngƣời bệnh 

(nếu đƣợc). 

  

2  Để ngƣời bệnh nằm tƣ thế thích hợp.   

3 Thông đƣờng thở (hút đờm nhớt)   

4  Kiểm tra hệ thống oxy.   

5  Vệ sinh hai lỗ mũi.   

6  Rửa tay   

7 
 Đo ống từ cánh mũi đến trái tai, làm dấu bằng băng 

keo vị trí đã đo. 

  

8  Gắn Catheter vào hệ thống oxy   

9 
 Mở oxy với áp lực nhẹ, kiểm tra sự thông khí trong 

catheter. 

  

10  Làm trơn ống.   
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11  Đặt ống vào mũi, đến hầu.   

12  Kiểm tra lại bằng que đè lƣỡi.   

13  Cố định ống an toàn.   

14  Điều chỉnh số lƣợng oxy theo y lệnh.   

15  Quan sát ngƣời bệnh.   

 16 Dọn dẹp dụng cụ, ghi hồ sơ   

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

GHI ĐIỆN TIM CẤP CỨU TẠI GIƢỜNG 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ đầy đủ   

2  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

3  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1 
 Nối dây đất ở máy vào vị trí nào đó: Vòi nƣớc, chỗ rửa 

có phần kim loại tiếp xúc với mặt đất. 
  

2 

 Nối nguồn điện vào máy, bật máy thấy chắc chắn điện 

đã vào máy 

 Bộc lộ phần cổ tay, cổ chân ngƣời bệnh, bôi chất dẫn 

điện vào các bản cực nối các bản cực vào cổ tay cổ 

chân (mặt trong cổ tay cổ chân). 

  

3 

 * Lắp các dây chuyển đạo ngoại vi vào các bản cực 

sao cho: 

 - Dây có màu đỏ nối với bản cực ở cổ tay phải. 

 - Dây có màu vàng nối với bản cực ở cổ tay trái 

 - Dây có màu đen nối với bản cực ở cổ chân phải. 

 - Dây có màu xanh nối với bản cực ở cổ chân trái. 

 - Bộc lộ phần ngực ngƣời bệnh, bôi chất dẫn điện vào 

các vị trí da nơi gắn điện cực, sau đó gắn các điện cực 

lên vị trí tƣơng ứng. 
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4  Bảo Ngƣời bệnh thở đều, có thể nhắm mắt lại.   

5 

 Bật máy, định chuẩn điện thế, thời gian: làm test thời 

gian và biên độ. Yêu cầu của test là phải vuông góc. 

Làm test nào thì ghi điện tim theo test đó (thời gian và 

điện thế). 

Chú ý tốc độ chạy giấy 

  

6 

 - Ghi các chuyển đạo: mỗi chuyển đạo nên ghi khoảng 

cách từ 3 đến 5 ô. 

 - Nhƣng nếu nhịp tim không đều có thể ghi dài hơn 

theo yêu cầu. Trong quá trình ghi, kim ghi có thể lên 

xuống phải điều chỉnh kim sao cho vị trí kim ghi luôn ở 

giữa giấy. 

  

7   Ghi xong các chuyển đạo, cho giấy chạy quá vài ô rồi 

tắt máy. 
  

8 

 Tắt máy tháo các điện cực trên cơ thể ngƣời bệnh, lau 

chất dẫn điện trên ngƣời Ngƣời bệnh và trên các bản 

cực. 

  

9 

 - Ghi lên đoạn giấy: tên họ ngƣời bệnh, tuổi ngày giờ 

ghi. Ghi tên các chuyển đạo tƣơng ứng lên giấy. 

 - Thu dọn máy, cắt dán đoạn điện tim vừa ghi vào 

phiếu theo dõi điện tim. 

  

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐIỆN TIM THƢỜNG 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Chuẩn bị phƣơng tiện đầy đủ   

2  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Thử test trƣớc khi ghi điện tâm đồ: vd: 1mV=10mm.   

2  Dùng gạc lau da ngƣời bệnh và bôi chất dẫn điện lên 

vị trí đặt điện cực. 

  

3  Vị trí đặt điện cực thăm dò của 6 chuyển đạo trƣớc 

tim  

- V1: khoảng liên sƣờn 4 bên phải, sát bờ xƣơng ức. 

- V2: khoảng liên sƣờn 4 bên trái, sát bờ xƣơng ức. 

- V3: điểm giữa thẳng nối V2 với V4. 

- V4: giao điểm của đƣờng dọc đi qua điểm giữa 

xƣơng đòn trái với đƣờng ngang đi qua mỏm tim (nếu 

không xác định đƣợc vị trí mỏm tim thì lấy khoảng 

liên sƣờn 5 trái). 

- V5: giao điểm của đƣờng nách trƣớc với đƣờng 

ngang đi qua V4. 

- V6: giao điểm của đƣờng nách giữa với đƣờng ngang 

đi qua V4, V5. 

  

4  Bật máy, ghi điện tâm đồ.   

5  Tắt máy, tháo các điện cực.   

6  Lau sạch chất dẫn điện, mặc áo cho ngƣời bệnh. Đƣa 

ngƣời bệnh về giƣờng nếu làm tại phòng điện tim. 

  

V ĐÁNH GIÁ, GHI HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO   

VI HƢỚNG DẪN NGƢỜI BỆNH   

Điểm    
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT 

ĐẶT THÔNG DẪN LƢU NƢỚC TIỂU NỮ 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1  Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 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 nƣớc cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay 

hạt đậu, bông cầu hoặc gạc củ ấu), thông tiểu, găng tay vô 

khuẩn, túi đựng nƣớc tiểu, bơm tiêm 10ml 

Chuẩn bị dụng cụ khác: 

- Túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, 

betadine 10%, nƣớc cất, dầuparaphin, hồ sơ bệnh án. 

  

3 
Đối chiếu ngƣời bệnh, giải thích, động viên, che bình 

phong, trải tấm lót dƣới mông ngƣời bệnh 

  

4  Đắp ga, giúp ngƣời bệnh cởi quần, cho ngƣời bệnh nằm 

chống chân 

  

5 Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch 

Betadine 10%, nƣớc cất vào bát kền, đổ dầu paraphin vào 

miếng gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nƣớc 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. 

Điều dƣỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn. 

  

7 Lấy nƣớc cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nƣớc 

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 
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9 Kỹ thuật đặt: Cầm cả thông tiểu và túi nƣớc tiểu để giữa 2 

đùi ngƣời bệnh. 

Đƣa ống thông nhẹ nhàng vào lỗ tiểu từ 4 - 5 cm, có nƣớc 

tiểu chảy ra. Đƣa ống thong thêm 3 - 5 cm. 

16 Bơm nƣớc vào bóng chèn (10 – 15ml), kéo nhẹ ống 

thông ra đến khi thấy vƣớng 

  

10 Quấn gạc và cố định bằng băng dính ở đầu nối giữa thông 

tiểu và túi nƣớc tiểu 

  

11 Bỏ xăng có lỗ, cố định ống thông bằng băng dính vào đùi, 

treo túi nƣớc tiểu vào thành giƣờng. 

  

12 Lau khô bộ phận sinh dục (nếu cần), bỏ dụng cụ, nilon, mặc 

quần, bỏ ga đắp, giúp ngƣờibệnh về tƣ thế thoải mái 

  

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

điều dƣỡng 

  

Điểm    
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BẢNG KIỂM KỸ THUẬT ĐẶT 

THÔNG DẪN LƢU NƢỚC TIỂU NAM 

TT Các bƣớc tiến hành 
Đánh giá 

Có Không  

1 Điều dƣỡng rửa tay, đội mũ, đeo khẩu trang   

2 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 nƣớc 

cất, săng có lỗ, kẹp săng, gạc, khay hạt đậu, bông cầu hoặc 

gạc củ ấu), thông tiểu, găng tay vô khuẩn, túi đựng nƣớc 

tiểu, bơm tiêm 10ml 

Chuẩn bị dụng cụ khác: 

- túi nilon, tấm lót, ga đắp, bình phong, kéo, băng dính, 

betadine 10%, nƣớc cất, dầu paraphin, hồ sơ bệnh án. 

 

  

3 
 Đối chiếu, giải thích, động viên ngƣời bệnh, che bình 

phong, trải tấm lót dƣới mông ngƣời bệnh 

  

4 Đắp ga, giúp ngƣời bệnh cởi quần, cho ngƣời bệnh nằm 

chống chân 

  

5 Sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ dung dịch 

betadine, nƣớc cất vào bát kền, đổ dầu paraphin vào miếng 

gạc. Mở vỏ ngoài thông tiểu, túi nƣớc 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. 

Điều dƣỡng sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn. 

  

7  Lấy nƣớc cất vào bơm tiêm. Nối thông tiểu với túi nƣớc 

tiểu. Bôi paraphin vào ống thông 5– 7 cm. Trải săng có lỗ, 

kẹp săng 

  

8 Sát khuẩn bộ phận sinh dục: Tay cầm dƣơng vật, kéo lui 

bao quy đầu để lộ lỗ tiểu. Mộttay dùng kẹp phẫu tích kẹp 
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gạc cầu chấm Betadine 10% sát khuẩn đầu dƣơng vật 3 lần 

(từ lỗ tiểu ra hết bao quy đầu) 

9 Kỹ thuật đặt: 

Cầm cả thông tiểu và túi dẫn lƣu để giữa 2 đùi ngƣời bệnh. 

Để dƣơng vật ở tƣ thế vuông góc với thành bụng, đƣa ống 

thông nhẹ nhàng vào khoảng 10 cm, cảm thấy vƣớng thì hạ 

xuống song song với thành bụng tiếp tục đƣa ống thông vào 

khoảng 10 cm, có nƣớc tiểu chảy ra. Đƣa ống thông thêm 3 

- 5 cm. 

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

  

10  Bơm nƣớc cất vào bóng chèn (10 – 15ml), kéo nhẹ ống 

thông ra đến khi thấy vƣớng 

  

11  Quấn gạc và cố định bằng băng dính ở đầu nối giữa thông 

tiểu và túi dẫn lƣu 

  

12 Bỏ săng có lỗ, cố định ống thông bằng băng dính vào đùi, 

treo túi nƣớc tiểu vào thànhgiƣờng. 

  

13  Lau khô bộ phận sinh dục, bỏ dụng cụ, tấm lót, mặc quần, 

bỏ ga đắp, giúp ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái 

  

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

điều dƣỡng 

  

Điểm    
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BẢNG KIỂM LƢỢNG GIÁ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN 

 KỸ THUẬT LẤY NƢỚC TIỄU LÀM XÉT NGHIỆM 

TT Nội dung Đánh giá 

1 Báo và giải thích cho ngƣời bệnh Có Không 

2 
Hƣớng dẫn ngƣời bệnh vệ sinh bộ phận sinh dục 

sạch sẽ 

  

3 

Hƣớng dẫn ngƣời bệnh cách lấy nƣớc tiểu vào 

ống nghiệm. (Bỏ phần nƣớc tiểu đầu tiên, lấy 

nƣớc tiểu giữa dòng và trực tiếp) 

  

4 Thu dọn dụng cụ, rửa tay   

5 Ghi phiếu theo dõi điều dƣỡng   

6 Gửi mẫu nghiệm lên phòng xét nghiệm ngay   

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐẶT ỐNG THÔNG HẬU MÔN 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ cấp cứu đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Điều dƣỡng đội mũ, rửa tay bằng Savondoux dƣới 

vòi nƣớc, đeo khẩu trang. 

  

2  Mang dụng cụ đến giƣờng bệnh, che bình phong.   

3  Đặt Ngƣời bệnh tƣ thế thích hợp: đầu cao nằm 

ngửa thẳng, chân dạng sang 2 bên. 

  

4  Trải nilon dƣới mông Ngƣời bệnh, mở hộp dụng 

cụ, đặt khay quả đậu. 

  

5  Bóc ống thông hậu môn, túi dẫn lƣu, gạc vào khay 

chữ nhật, đổ dầu parafin, cắt băng dính. 

  

6  Đi găng tay   

7  Cầm ống thông kết nối với túi dẫn lƣu, bôi trơn 

đầu ống thông hậu môn. 

  

8  Bộc lộ mông, một tay nhẹ nhàng đƣa ống thông lỗ 

hậu môn theo hƣớng hậu môn rốn vào khoảng 2 - 

3 cm sau đó đƣa hƣớng về phía cột sống đƣợc 2/3 

ống thông thì dừng lại. 

  

9  Cố định ống thông bằng băng dính lên mặt sau đùi 

Ngƣời bệnh, treo túi dẫn lƣu 

  

10   Thu dọn dụng cụ, ngâm dụng cụ vào dung dịch 

khử khuẩn. điều dƣỡng tháo găng tay sát khuẩn tay 

nhanh 
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11  Đặt Ngƣời bệnh về tƣ thế thoải mái.   

12  Rửa tay bằng Savondoux dƣới vòi nƣớc. ghi bảng 

theo dõi ngày giờ làm thủ thuật, kết quả, tính chất 

phân, tên ngƣời làm thủ thuật. 

  

III THEO DÕI   

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

THỤT THÁO PH N 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ cấp cứu đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc   

II CÁC BƢỚC TIÊN HÀNH   

1  Điều Dƣỡng đội mũ, rửa tay, đeo khẩu trang.   

2  Mang dụng cụ đã chuẩn bị đến giƣờng bệnh, che 

bình phong. 

  

3  Nối dây truyền với chai dịch thụt treo lên cọc, nối 

dây truyền với ống thông hậu môn đuổi khí và khóa 

lại. 

  

4  Điều dƣỡng đi găng tay sạch trải nilon dƣới mông 

Ngƣời bệnh. Cho Ngƣời bệnh nằm đầu cao 2 chân 

rạng hai bên, đặt bô dƣới mông Ngƣời bệnh. 

  

5  Điều dƣỡng tháo găng tay   

6  Sát khuẩn tay nhanh   

7  Rót dầu nhờn   

8  Đi găng sạch   

9  Lấy sonde hút bôi dầu nhờn vào đầu sonde hút.   

10  Điều dƣỡng đứng ngang hông Ngƣời bệnh, vành 

mông để lộ hậu môn, bảo ngƣời bệnh há miệng thở 

đều. 

  

11  Đƣa thông dẫn lƣu hoặc sonde hút đờm vào hậu môn 

theo hƣớng rốn 2 - 3 cm, rồi đƣa song song với cột 

sống   (xem bài đặt ống thông hậu môn) 

  

12  - Mở khóa cho nƣớc chảy từ từ vào trực tràng, giữ   
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ống thông.   

 -Theo dõi nƣớc chảy vào, nếu ngƣời bệnh tỉnh hỏi 

ngƣời bệnh có cảm giác tức bụng không. 

13  Khi nƣớc trong chai gần hết khóa lại, rút canuyn nhẹ 

nhàng xả hết nƣớc. Tháo ống thông bỏ vào khay hạt 

đậu. 

  

14  Dặn Ngƣời bệnh cố nhịn, giúp Ngƣời bệnh xoa bụng 

theo chiều kim đồng hồ, giúp Ngƣời bệnh đi vệ sinh 

(nếu cần) 

  

15  Thu dọn dụng cụ: bỏ nilon, bô, giúp NGƢỜI BỆNH 

mặc quần trở về tƣ thế thoải mái. 

  

16  Rửa tay, Ghi phiếu theo dõi.   

III THEO DÕI   

 Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH 

TRUNG TÂM MỘT NÕNG DƢỚI HƢỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM 

  Stt Nội dung   Có  Không 

I CHUẤN BỊ   

1  Chuẩn bị ngƣời thực hiện, phƣơng tiện, ngƣời bệnh 

đầy đủ 

  

2  Chuẩn bị nơi tiến hành, hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Ngƣời bệnh đặt nằm ngửa, đầu thấp 10 độ so với 

chân, kê gối mỏng dƣới vai, đầu nghiêng sang phía 

đối diện với bên chọc kim. 

  

2  Để mặt Ngƣời bệnh quay sang trái, dùng đầu dò 

siêu âm chƣa vô khuẩn xác định vị trí tĩnh mạch 

cảnh trong  

  

3  Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter   

4  Đặt săng có lỗ lên vị trí chọc catheter   

5  Chuẩn bị đầu dò vô khuẩn trƣớc hoặc sau khi vô 

khuẩn Ngƣời bệnh. Bôi gen vào đầu dò sau đó dùng 

túi ni lon vô khuẩn có sẵn trong bộ đặt catheter hoặc 

dùng găng vô khuẩn bọc ra ngoài đầu dò, không để 

có không khí ở giữa đầu dò và găng 

  

6  Chọc kim cách đầu dò siêu âm 1 cm, nên để đầu 

kim ở giữa đầu dò và chếch với góc 30-45 độ. Khi 

kim xuyên qua da bạn nhìn thấy kim trên siêu âm. 

Nếu không nhìn thấy kim thì không nên tiếp tục đẩy 

kim vào sâu, mà điều chỉnh đầu dò hoặc nhẹ nhàng 

đƣa đẩy đầu kim để nhìn thấy kim. Khi nhìn thấy 

đầu kim tiếp tục đẩy kim theo tín hiệu trên siêu âm, 

đảm bảo kim đã nằm trong lòng mạch. 

  

7  Tháo bơm tiêm, luồn dây dẫn inox cho vào kim rồi   
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mới luồn catheter theo dây dẫn (phƣơng pháp 

Seldinger). Tay phải đƣa catheter vào sâu chừng 10 

- 12 cm tính từ đầu catheter đến đốc kim là đƣợc, 

tay trái rút dây dẫn ra (cần tiến hành đồng thời, tay 

phải luồn catheter vào khoảng 1-1,5 cm tay trái rút 

dây dẫn ra cũng tƣơng đƣơng chiều dài đẩy vào của 

catheter, nếu đầy catheter vào dài > 1,5 cm dễ gây 

gập catheter). Chú ý để dây dẫn ra ngoài nòng của 

cathter từ 3 - 4 cm (để tránh tuột dây dẫn vào 

trong). Luồn catheter vào sâu chừng 10 - 12 cm tính 

từ đầu catheter đến đốc kim là đƣợc. 

8  Nối catheter với một chai dịch đẳng trƣơng, mở 

khóa cho dịch chảy nhanh cho đến khi hết máu 

trong catheter. Sau đó hạ chai dịch kiểm tra lại xem 

thấy máu trào ngƣợc lại catheter là đƣợc. Nhấc cao 

chai để dịch truyền chảy nhanh đẩy hết máu ở dây 

truyền rồi điều chỉnh dịch chảy theo tốc độ đƣợc chỉ 

định trong bệnh án. Khâu cố định chân catheter 

bằng 3 mũi chỉ qua da theo hình túi. Băng kín chân 

catheter bằng opside vô khuẩn. 

  

  Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

VẬN CHUYỂN NGƢỜI BỆNH CẤP CỨU 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

4  Chuẩn bị hồ sơ bệnh án   

II CÁC BƢỚC TIÊN HÀNH   

1  Kỹ thuật nâng và chuyển ngƣời bệnh đúng kỹ 

thuật 

  

2  Thực hiện kỹ thuật khiêng an toàn   

3  Kỹ thuật chuyển ngƣời bệnh từ cáng vào giƣờng 

bệnh và ngƣợc lại 

  

3.1  Kỹ thuật kéo sang ngang đúng kỹ thuật   

3.2  Kỹ thuật “múc thìa” đúng kỹ thuật   

3.3  Kỹ thuật cố định ngƣời bệnh trong khi vận chuyển 

đúng kỹ thuật 

  

3.4  Đúng tƣ thế ngƣời bệnh trong khi vận chuyển   

III THEO DÕI NGƢỜI BỆNH TRONG KHI VẬN 

CHUYỂN 

  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh, hồ sơ bệnh án theo quy định   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Ngƣời bệnh nằm ngửa, kê gối dƣới vai và nâng đầu lên 

cao, ngửa ra sau, hai tay xuôi theo ngƣời nhằm bộc lộ 

vùng cần siêu âm. Cởi bỏ đồ trang sức nếu có. 

  

2  Tiến hành di chuyển đầu dò với tốc độ vừa phải, với 

các lát cắt liên tục và quét theo mặt phẳng cắt ngang, 

cắt dọc theo trục tuyến giáp nhằm khảo sát toàn bộ hai 

thùy, eo giáp và các nhóm hạch lân cận. 

  

3  Khi phát hiện hình ảnh tổn thƣơng lan toả, xác định 

kích thƣớc chiều dài, chiều ngang, bề dày tuyến giáp và 

bề dày eo giáp, cấu trúc âm so sánh với nhóm cơ lân 

cận và sử dụng Doppler màu và Doppler năng lƣợng 

đánh giá tình trạng tăng sinh mạch. 

  

4  -Khi phát hiện tổn thƣơng khu trú cần thực hiện các lát 

cắt khác nhau 

  

5  Những tổn thƣơng cần loại trừ u ác tính giáp trạng (nếu 

có) 

  

6  Khi phát hiện hạch tổn thƣơng phối hợp: xác định vị trí 

lập sơ đồ, kích thƣớc, hình thái và cấu trúc hạch. 

  

III TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ (nếu có)   

Điểm    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2.  Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

SIÊU ÂM Ổ BỤNG 

    

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh, hồ sơ bệnh án theo quy định   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Kiểm tra hồ sơ bệnh án, ngƣời bệnh trƣớc khi thực 

hiện kỹ thuật 

  

2  Thực hiện kỹ thuật   

2.1  Siêu âm gan mật   

2.1.1  Cắt dọc qua động mạch chủ: Để đo kích thƣớc gan 

trái. Bình thƣờng < 8 cm 

  

2.1.2  Cắt dọc qua tĩnh mạch chủ dƣới: để đánh giá tình 

trạng huyết khối tĩnh mạch (nếu có) 

  

2.1.3  Cắt dọc qua đƣờng giữa đòn phải: Đo kích thƣớc 

gan phải (bình thƣờng 10,5 ± 1,5 cm) và cũng có 

thể thấy khoang Morrisson khi có dịch trong khoang 

phúc mạc. 

  

2.1.4  Các lát cắt dọc qua đƣờng nách: Theo mặt phẳng 

chính diện cho thấy rõ vòm hoành, phân thuỳ sau 

gan phải, liên quan thận phải - gan và khoang 

Morrisson. 

  

2.1.5  Cắt ngang gan trái: theo trục của nhánh tĩnh mạch 

trái tĩnh mạch cửa và cắt quặt ngƣợc từ dƣới bờ 

sƣờn phải qua nhánh phải tĩnh mạch cửa để nghiên 

cứu nhu mô, đƣờng mật gan trái và phải 

  

2.1.6  Cắt quặt ngƣợc từ dƣới bờ sƣờn phải trong mặt   
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phẳng của các tĩnh mạch gan: lát cắt này cho thấy rõ 

3 tĩnh mạch gan và hợp lƣu của chúng với tĩnh 

mạch chủ dƣới. 

2.1.7  Các lát cắt qua rốn gan: Để khảo sát cuống gan 

ngƣời ta thƣờng hay để Ngƣời bệnh nằm nghiêng 

trái để vùng này gần với đầu dò hơn. 

  

2.1.8  Các lát cắt vuông góc tĩnh mạch cửa: Nhằm mục 

đích khảo sát cuống gan theo bình diện ngang của 

nó. Đánh giá tình trạng giãn đƣờng mật, sỏi mật 

(trong trƣờng hợp tìm, định khu ổ nhiễm khuẩn) 

  

2.1.9  Lát cắt dọc và cắt ngang túi mật: Nhằm mục đích 

khảo sát túi mật. Tuy nhiên, túi mật nhiều khi đƣợc 

thấy rõ hơn qua các lát cắt trên sƣờn chếch xuống 

phía dƣới tới vị trí túi mật. 

  

3  Siêu âm hệ tiết niệu: Thực hiện đúng kỹ thuật   

4  Siêu âm tụy   

4.1  Thực hiện siêu âm mặt cắt dọc đúng kỹ thuật   

4.2  Thực hiện mặt cắt ngang đúng kỹ thuật   

5  Siêu âm lách: Thực hiện đúng kỹ thuật.   

6  Siêu âm tử cung phần phụ: Thực hiện đúng kỹ 

thuật. 

  

7  Siêu âm bàng quang và tiên liệt tuyến: Thực hiện 

đúng kỹ thuật. 

  

III THEO DÕI VÀ TAI BIẾN   

    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2.  Bảng kiểm kiểm kỹ năng lâm sàng - NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHỤP XQUANG  XOANG TƢ THẾ (BLONDEAU) 

    

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Đặt dọc phim và lƣới chống mờ trên bàn   

2  Bệnh nhân nằm sấp.   

3  Hai chân duỗi thẳng   

4  Hai tay duỗi thẳng hoặc chống tƣơng ứng với phim   

5  Miệng há to, cằm miệng sát phim   

6  Mặt bệnh nhân ngửa nhẹ để đầu mũi cách phim từ 1,5 

-2 cm. 

  

7  Chỉnh mặt phẳng chính diện vuông góc với phim và 

vào giữa phim theo trục của phim.(*) 

  

8  Chỉnh hai lỗ tai ngoài song song với phim.   

9  Điểm nhân trung vào giữa phim theo trục ngang 

phim. 

  

III ĐÁNH GIÁ MỘT PHIM CHỤP ĐẠT YÊU CẦU.   

    

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. 1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng – 

NXB Y học Hà Nội -2013 

2. Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng – NXB Y học Hà Nội -2013 
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BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

CHỤP XQUANG NỀN SỌ (HIRTZ) 

Stt Nội dung Có Không 

I CHUẨN BỊ   

1  Ngƣời thực hiện đúng quy định   

2  Chuẩn bị phƣơng tiện đầy đủ   

3  Chuẩn bị ngƣời bệnh   

II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH   

1  Phim và lƣới chống mờ đặt trên bàn Xquang   

2  Dùng cỡ phim 18 x 24 cm hoặc cỡ phim 24 x 30 cm.   

3  Bệnh nhân nằm ngửa trên bàn , đầu ngả tối đa ra 

phía sau. 

  

4  Hai đầu gối gấp để cơ bụng mềm và đầu gối để ngửa 

ra phía sau. 

  

5  Đặt đỉnh đầu sát phim   

6  Chỉnh mặt phẳng chính diện thẳng góc với phim và 

mặt phẳng Virchow song song với phim. 

  

7  Tia trung tâm: bóng Xquang chiếu chếch lên phía 

đầu từ 10 -15° so với phƣơng thẳng đứng khu trú vào 

điểm giữa đƣờng nối hai góc hàm, tia ra đỉnh sọ và 

vào giữa phim. 

  

8  Hằng số chụp tùy từng loại máy và thể trạng của 

bệnh nhân mà ta có lấy nhƣ sau: 86 - 91kv, 100ma, 

15s khoảng cách 1 mét có lƣới chống mờ.(*) 

  

III ĐÁNH GIÁ MỘT PHIM CHỤP ĐẠT YÊU CẦU.   

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và 

Chống độc ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Y tế)  

2. Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng – NXB Y học Hà Nội -2013 
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SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN, 

ĐIỀU TRỊ, CẤP CỨU BỆNH NHÂN CÓ HIỆU QUẢ 

 

 

 

 

 

 

 

   KẾT QUẢ ĐO SỨC CẢN ĐƯỜNG THỞ              KẾT QUẢ HÔ HẤP KÝ

    (Theo phân bậc của IOS)     (Theo phân bậc của GOLD 2013)  Ths- Bs Phan Ngọc Lan

Gender: Male Name: Phan Văn Ký Age: 72 Height: 1.6 Weight (kg): 38 BMI: 15

            R5 Hz                 X5Hz Kết quả           FEV1/FVC                  FEV1               FVC Kết quả

Pred Pre Pred Pre Tăng SCĐT mức độ rất nặng Pred Pre Pred Pre Pred Pre  Mức độ nặng

0.31 0.87 -0.03 -0.61      Ths- Bs Phan Ngọc Lan 74.25 36.82 2.3 0.69 3 1.87 RLTK hỗn hợp

                                             Test hồi phục phế quản Kết quả                                                      Test hồi phục phế quản  

Post -0 Post  Tăng SCĐT mức độ TB Post Post Kết quả

0.59 -0.32 Chẩn đoán Hen PQ 41.67 0.99  Mức độ nặng

                                            R5 - Test hồi phục PQ  Dương tính           FEV1 -  Test hồi phục phế quản  Dương tính Chẩn đoán  ACOS ?

       X5 -  Test hồi phục PQ  Dương tính  FEV1/FVC - Test hồi phục phế quản  Dương tính            Thực hành đo CNHH - Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh  

1. Các phần mềm đƣợc cài vào máy tính ở phòng hành chính các khoa/ Iphone 

- Chuyển các kết quả của các xét nghiệm tƣơng ứng vào các “cửa sổ” trên phần 

mềm hoặc đặt các thông số: cân nặng, lƣợng thuốc sử dụng, lƣợng dịch pha 

truyền, liều truyền thuốc  theo y lệnh vào các cửa sổ của phần mềm truyền 

thuốc.  

- Ấn Enter kết quả hiện lên báo cho chúng ta biết tốc độ truyền theo giọt/ph 

hoặc ml/giờ, thời gian truyền  

Hiện tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có 3 phần mềm : 

- Phần mềm truyền thuốc theo liều (µg/kg/ph) dùng cho các thuốc vận mạch, 

thuốc giãn phế quản 

- Phần mềm đánh giá mức độ suy thận dựa trên độ thanh thải Creatinine 

- Phần mềm đọc kết quả đo chức năng thông khí phổi ( Hô hấp ký và IOS) 

 

            TÍNH ĐỘ THANH THẢI CREATININ & BMI
120 140 140 Ths-Bs Phan Ngọc Lan - Bs Nguyễn Văn Năm
62 72 0 #DIV/0! BV PHỔI HÀ TĨNH

97.632 1.356 0 1         Không áp dụng công thức này cho BN:

0.7006 0.0113 0 1          Quá mập, mang thai hoặc phù nhiều, xơ gan, STC

1.15

1.05

            Họ tên bệnh  nhân BMI = #DIV/0!

            Tuổi Kết quả Giai đoạn

            Cân nặng (kg) Phân loại  suy thận

            Chiều cao ( m) Suy thận I 60 – 41

            Nồng độ Creatinin (µmol/L) Nam II 41 – 21

Độ thanh thải Creatinin (ml/phút) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! IIIa 20 – 11

Nam (1) Nữ (2) Nữ IIIb 10 – 5

#DIV/0! IV < 5

Độ thanh 

thải 

creatinin 

Xác định giới tính 

                                                         Theo Công thức Corkroft-Gault 
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BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MÊM 

DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ CẤP CỨU 

TT Các bƣớc tiến hành 

Đánh giá 

Đạt Không 

đạt 

1 Chuẩn bị bệnh án/ Phiếu xét nghiệm   

2 Điều dƣỡng/Bs mở máy tính có chứa phần mềm   

3 
Mở phần mềm, đánh giá phần mềm ở trạng thái chƣa nhập 

số liệu 

  

4 Nhập số liệu đúng (*)   

5 Ấn Enter cho kết quả   

6 
Đọc và ghi lại kết quả vào bệnh án theo chức năng, nhiệm 

vụ của Điều dƣỡng/ Bs 

  

7 Sóa số liệu đã nhập vào phần mềm ( nếu cần)   

8 Để máy ở trạng thái chờ ( không tắt máy)   

Điểm    

 

 

  

 

 

 

 

 

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 
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