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LỜI GIỚI THIỆU

Trước yêu cầu ngày càng to lớn và cấp bách của nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế giữ một vị trí then chốt. Yêu cầu quan 
trọng đang đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế là cần chú trọng 
đặc biệt tới công tác đổi mới đào tạo, đặc biệt là phương pháp tiếp cận nâng cao kỹ năng 
về lâm sàng. Trên cơ sở Chương trình khung đào tạo ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ 
trình độ trung cấp và cao đẳng do Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành năm 2010, các 
trường Cao đẳng và Trung cấp Y tế xây dựng và phát triển Chương trình giáo dục đào 
tạo các ngành ở các trình độ nhằm đảm bảo cho học sinh/sinh viên khi tốt nghiệp có đủ 
Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ cần thiết đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Cuốn sách Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng dành cho các trường Cao đẳng và Trung 
cấp Y đã được biên soạn trong khuôn khổ của Dự án MẸ - EM. Cuốn sách ra đời đúng 
lúc, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của các trường trong việc dạy và học các kỹ năng thực 
hành lâm sàng chuẩn tại các cơ sở đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh và Y sĩ. Cuốn sách này 
là kết quả làm việc nghiêm túc, đầy nhiệt huyết của các thầy/cô giáo giàu kinh nghiệm 
của các trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Cao đẳng Y tế Thái 
Nguyên, Trung cấp Y tế Đắk Lắk, Trung cấp Y tế Kon Tum cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật 
của các chuyên gia Bộ Y tế và Tổ chức Pathfi nder International Việt Nam. Sách đã được 
các chuyên gia có uy tín, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế rà soát, góp ý, 
hoàn chỉnh để ban hành sử dụng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế trong toàn quốc.

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn các thầy/
cô giáo đã dành nhiều công sức biên soạn, hoàn thành tài liệu quan trọng và có giá trị 
này. Xin cảm ơn các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Y tế, Tổ chức Pathfi nder 
International Việt Nam đã góp ý và biên tập cuốn sách. Xin cảm ơn Quỹ Từ thiện 
Atlantic Philanthropies đã hỗ trợ tài chính để cuốn sách này được xuất bản và góp phần 
tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

Do khuôn khổ có hạn, cuốn sách này khó tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết, 
chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các thầy/cô giáo 
và học sinh/sinh viên để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 2 năm 2013

Gs. Ts. Nguyễn Công Khẩn
CỤC TRƯỞNG

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ
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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng được các thầy cô năm trường đối tác dự 
án MẸ - EM biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Pathfi nder International, sự hỗ 
trợ tài chính của Quỹ Từ thiện Atlantic Philanthropies, dựa trên chương trình khung của 
Điều dưỡng, Hộ sinh trung cấp và Y sĩ do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành dựa trên các 
chuẩn đầu ra của Điều dưỡng, Hộ sinh trung cấp và Y sĩ đã được thống nhất, việc biên 
soạn được thực hiện theo các bước sau:

- Các thầy cô giáo rà soát, thống nhất danh mục các kỹ năng cần cho học sinh Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và soạn thảo các bảng kiểm, có tham khảo nhiều tài liệu kỹ 
thuật của Bộ Y tế, của Tổ chức Y tế Thế giới và các tài liệu cập nhật trong nước 
và quốc tế;

- Các chuyên gia của Bộ Y tế, Tổ chức Pathfi nder International Việt Nam rà soát, 
góp ý và chỉnh sửa;

- Các trường tham gia biên soạn đã sử dụng để dạy thử, rút kinh nghiệm và thu thập 
những ý kiến đóng góp của học sinh/sinh viên và giáo viên trong quá trình dạy 
học để chỉnh sửa;

- Hội đồng chuyên môn của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế góp ý, 
hoàn chỉnh để ban hành sử dụng cho công tác đào tạo nhân lực y tế trong toàn quốc.

Cuốn sách bao gồm 143 bảng kiểm kỹ năng lâm sàng được sắp xếp một cách tương 
đối theo các chủ đề: Khống chế nhiễm khuẩn, Điều dưỡng cơ bản, Hồi sức tích cực, Nội 
khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa và Sản - Phụ khoa. Mỗi bảng kiểm mô tả các bước cần thực 
hiện khi tiến hành một kỹ năng. 

- Các thầy cô giáo khi giảng dạy các kỹ năng cho học sinh/sinh viên cần tham khảo 
tài liệu này để thống nhất và tránh sự khác biệt giữa các giáo viên khi dạy cùng 
một kỹ năng;

- Học sinh/sinh viên cần tuân theo các bước trong tài liệu này khi thực hành kỹ 
năng, kể cả trên mô hình tại phòng tiền lâm sàng hay với người bệnh. Trong quá 
trình sử dụng Bảng kiểm, các em cần ghi lại theo các cột và phần Phụ lục bảng 
kiểm để rút kinh nghiệm và hoàn thiện ở những lần thực hành sau;

- Các thầy cô giáo khi lượng giá kỹ năng lâm sàng của học sinh/sinh viên cần tham 
khảo tài liệu này để đảm bảo các bước của một kỹ năng được thống nhất trong cả 
khi học và thi. 

BAN BIÊN TẬP
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BLTQĐTD : Bệnh lây truyền qua đường tình dục
BPTT : Biện pháp tránh thai
BS : Bác sĩ
CSSK : Chăm sóc sức khỏe
CSSKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sản
CSYT : Cơ sở y tế
CTC : Cổ tử cung
DCTC : Dụng cụ tử cung
GDSK : Giáo dục sức khỏe
KH : Khách hàng
KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình
NB : Người bệnh
NVYT : Nhân viên y tế
SKSS : Sức khỏe sinh sản
TSM : Tầng sinh môn
TT-GD-TT : Thông tin - Giáo dục - Truyền thông
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BẢNG KIỂM RỬA TAY THƯỜNG QUY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: vòi nước sạch, dung dịch rửa tay hoặc xà phòng, khăn lau 

tay khô sạch, dụng cụ cắt móng tay.
Các dụng cụ được sắp xếp thuận tiện để sử dụng.

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), tháo trang sức ở 
tay, cắt móng tay, xắn tay áo quá cổ tay 10-15cm.
THỰC HIỆN

3 Mở vòi nước điều chỉnh nước chảy ở mức độ vừa phải, tránh làm 
bắn tóe nước. 

4 Làm ướt 2 lòng bàn tay (bàn tay và cổ tay hướng xuống khi làm 
ướt để nước chảy xuống), lấy khoảng 3-5ml dung dịch rửa tay vào 
lòng bàn tay (hoặc thoa xà phòng vào lòng bàn tay và giữ cục xà 
phòng bằng 2 ngón tay để rửa miếng xà phòng trước khi đặt trở lại 
đĩa đựng xà phòng), chà 2 lòng bàn tay vào nhau.

5 Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ các ngón tay của bàn tay kia và 
ngược lại (5 lần).

6 Chà 2 lòng bàn tay vào nhau và miết mạnh các kẽ ngón tay vào 
nhau (5 lần).

7 Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia 
và ngược lại (5 lần).

8 Xoay ngón cái của bàn tay nà y và o lò ng bà n tay kia và ngược lại 
(5 lần).

9 Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và 
ngược lại (5 lần). Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy (chỉ  cho nướ c 
chả y mộ t chiề u từ đầu ngón tay đến cổ tay) và làm khô tay.

10 Dùng khăn thấm khô bàn tay và các kẽ ngón tay, dùng khăn khóa 
vòi nước, bỏ khăn vào thùng thu gom khăn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

BẢNG KIỂM RỬA TAY NGOẠI KHOA

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: vòi nước vô khuẩn, dung dịch rửa tay (hoặc xà phòng 

chín), 2 bàn chải cọ tay đã được hấp, 2 khăn lau tay vô khuẩn, dụng 
cụ cắt móng tay, thùng đựng bàn chải bẩn và khăn bẩn. 

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), cởi bỏ đồ trang 
sức ở tay, cắt ngắn móng tay, xắn tay áo quá khuỷu tay 10-15cm.
THỰC HIỆN

3 Kiểm tra nước, mở vòi nước bằng khăn vô khuẩn hoặc bằng chân, 
làm ướt 2 tay từ đầu ngón đến quá khủy tay 5-10cm, tránh chạm 
người vào bồn rửa tay.

4 Rửa tay thường quy lên quá khuỷu tay 5cm.

5 Làm ướt bàn chải thứ nhất, nhúng vào dung dịch xà phòng chín 
hoặc dung dịch rửa tay để đánh cọ tay, bàn tay khi cọ rửa luôn 
hướng lên trên (thực hiện từ bước 6 đến bước 8 trong 5 phút).

6 Dùng bàn chải cọ rửa các đầu, kẽ và cạnh ngón tay theo chiều dọc 
hoặc vòng xoáy ốc (tránh cọ ngược lại).

7 Dùng bàn chải cọ rửa lòng bàn tay và mu bàn tay, đánh cho nổi bọt 
xà phòng.

8 Dùng bàn chải cọ rửa cổ tay, cẳng tay lên quá khuỷu 5-10cm, cánh 
tay trong khi cọ rửa luôn hướng lên trên.

9 Rửa tay dưới vòi nước chảy từ đầu ngón tay xuống cẳng tay cho 
đến khi hết các chất bẩn và xà phòng (không cho nước chảy ngược 
lại, tay luôn hướng lên trên).

10 Dùng bàn chải thứ hai (không chạm vào lông bàn chải) nhúng vào 
dung dịch xà phòng chín hoặc dung dịch rửa tay để đánh cọ tay như 
lần 1 (lặp lại từ bước 6 đến bước 8 trong 5 phút). 

11 Bỏ bàn chải đã sử dụng vào thùng đựng bàn chải bẩn.

12 Dùng khăn vô khuẩn thấm khô tay.

13 Đóng vòi nước bằng khăn sau khi lau tay hoặc bằng chân.



4 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

14 Bỏ khăn lau vào thùng đựng khăn bẩn.

15 Ngâm 2 bàn tay đến cổ tay vào chậu cồn hoặc Cloramin B 5% 
trong 3 phút.

16 Nâng 2 tay phía trước ngực, tránh va chạm vào quần áo và các vật 
dụng xung quanh.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

BẢNG KIỂM MANG GĂNG VÔ KHUẨN VÀ THÁO GĂNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Găng tay vô khuẩn (trong bao giấy hoặc trong hộp hấp).
2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang).

THỰC HIỆN
Mang găng

3 Rửa tay thường quy đúng kỹ thuật.
4 Lấy găng tay ra khỏi bao (mở  gó i găng đú ng kỹ  thuậ t).
5 Mang găng thứ  nhấ t: dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay 

này cầm vào mặt trong găng ở phần gấp của găng bàn tay kia. (*)
6 Đưa bàn tay kia vào trong để mang găng đú ng kỹ  thuậ t.
7 Mang găng thứ  hai: đưa bốn ngón tay đã mang găng (trừ ngón cái) 

vào mặt ngoài găng (dưới phần gấp) của găng còn lại để nhấc lên. 
8 Mang găng vào tay còn lại đú ng kỹ  thuậ t.
9 Điều chỉnh găng cho đúng vị trí của các ngón tay, lật cổ găng đúng 

quy cách (mặt ngoài găng không được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián 
tiếp qua tay với mặt trong găng).

10 Hai tay đã mang găng hoàn chỉnh để cao phía trước ngực.
Tháo găng

11 Hai tay đưa xuống phía dưới, tay này nắm lấy mặt ngoài của găng 
kia chỗ cổ tay, kéo nhẹ găng thứ nhất ra. 

12 Tay đã cởi găng nắm mặt trong của găng tay bên chưa cởi và kéo 
nhẹ găng ra (không chạm mặt ngoài găng vào da của mình).

13 Bỏ găng vào thùng rác y tế, rử a tay.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM MẶC ÁO CHOÀNG VÔ KHUẨN VÀ CỞI ÁO CHOÀNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

I.  MẶC ÁO CHOÀNG
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ vô khuẩn: hộp chứa áo choàng, kẹp Kocher và trụ cắm 
kẹp Kocher, găng tay, khăn lau tay.

2 Phẫu thuật viên và người phụ tháo đồ trang sức, rửa tay ngoại 
khoa.

3 Phẫu thuật viên nên đứng ở vùng trống để áo không chạm vào xung 
quanh.
THỰC HIỆN
Trường hợp phẫu thuật viên mặc áo choàng cho chính mình

4 Người phụ mở hộp áo đã được hấp, dùng kẹp Kocher vô khuẩn lấy 
áo từ trong hộp đưa cho phẫ u thuậ t viên hoặc phẫu thuật viên tự lấy 
áo choàng từ hộp đã mở sẵn (theo nguyên tắc vô khuẩn). 

5 Cầm áo choàng ở mặt trái của 2 mép cổ áo hoặc ngực áo, thả áo 
xuống sao cho mặt trái áo hướng về phía phẫu thuật viên, khẩu 
trang luôn ở phía mặt phải của áo và 2 cánh tay bung ra. (*)

6 Phẫu thuật viên hai tay luồn vào hai ống tay áo, cẩn thận giữ cổ tay 
áo phủ kín lên bàn tay và đưa thẳng ra phía trước.

7 Người phụ đứng sau lưng, luồn tay vào mặt trái của áo kéo dây cổ 
áo lên và buộc lại.

8 - Phẫu thuật viên dùng tay đang giấu kín trong tay áo lần lượt đưa 
hai đầu dây khẩu trang và dây thắt lưng cho người phụ buộc lại 
(tay không vòng ra sau lưng và không chạm vào mặt ngoài áo);
- Người phụ lần lượt đón lấy 2 dây khẩu trang, vòng lên phía trên 
tai và buộc phía sau đầu của phẫu thuật viên, sau đó buộc dây 
thắt lưng (không chạm vào tay phẫu thuật viên hoặc mặt ngoài 
áo choàng).

9 Sau khi mặc áo, phẫu thuật viên để 2 tay phía trước ngực.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

Trườ ng hợ p phụ giúp mặ c á o choà ng cho kí p phẫ u thuậ t
4 Điều dưỡng vòng trong đã rửa tay, mặc áo choàng, mang găng vô 

khuẩn.
5 Điều dưỡng vòng trong lấy áo choàng ra nơi trống, thả áo xuống, 

mặt ngoài áo đối diện với điều dưỡng vòng trong.
6 Dùng 2 tay giữ mặt ngoài của 2 vai áo, trong khi thân áo phủ lên 

hai tay đang mang găng của điều dưỡng vòng trong. (*)
7 Đưa mặt trong của áo về phía phẫu thuật viên đã rửa tay để phẫu 

thuật viên đưa 2 tay vào 2 ống tay áo và giữ cổ tay áo phủ kín lên 
bàn tay (không để bàn tay không mang găng của phẫu thuật viên 
chạm vào áo choàng của điều dưỡng vòng trong).

8 Điều dưỡng vòng ngoài giúp buộc dây ở cổ và dây thắt lưng áo 
(không chạm vào tay phẫu thuật viên hoặc mặt ngoài áo choàng).
II. CỞI ÁO CHOÀNG

1 Trường hợp chưa tháo găng: tay mang găng nắm giữ mặt ngoài vai 
áo đối diện kéo ra, tay còn lại sau khi đã tháo găng nắm giữ mặt 
trong vai áo còn lại.

2 Trường hợp đã tháo găng: tay phải nắm lấy vai áo bên trái, kéo ra, 
tương tự như vậy với bên đối diện.
Trường hợp đặc biệt: cởi áo giữa hai cuộc mổ, phải cởi áo trước, 
cởi găng sau.

3 Cuộn áo mặt ngoài vào trong và bỏ áo vào chỗ để đồ vải bẩn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHỬ NHIỄM VÀ LÀM SẠCH DỤNG CỤ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

I. KHỬ NHIỄM DỤNG CỤ
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ:
- 1 xô nhựa có quai xách với chiều cao trên 35cm và một giỏ nhựa 
có quai hơi nhỏ hơn để lọt vào xô;
- Dung dịch/hóa chất để khử nhiễm (Chlorine/Cloramin/Presept/ 
Javen…);
- Nước pha dung dịch/hóa chất khử nhiễm.

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang) và đi găng tay 
bảo vệ.
THỰC HIỆN

3 Pha dung dịch/hóa chất khử nhiễm vào xô theo hướng dẫn.
4 Ngay sau khi làm thủ thuật, ngâm ngập các dụng cụ trong xô đựng 

dung dịch khử nhiễm trong 10 phút. (*)
5 Lấy dụng cụ ra (bằng cách nhấc giỏ nhựa lên) và tráng ngay bằng 

nước sạch.
II. LÀM SẠCH DỤNG CỤ
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ: 1 chậu nhựa, vòi nước sạch, xà phòng, bàn chải, khăn 
khô sạch, khay đựng dụng cụ.

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), mang kính, đi 
găng cao su, đi ủng và mang tạp dề.
THỰC HIỆN

3 Pha xà phòng với nước.

4 Tháo hoàn toàn các bộ phận có thể tháo rời được của các dụng 
cụ. (*)

5 Ngâm ngập dụng cụ trong nước xà phòng.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

6 Dùng bàn chải để cọ rửa sạch máu và tổ chức cơ thể bám lại trên 
dụng cụ (cọ kỹ những nơi dễ bám bẩn như răng hoặc các khe kẽ 
của dụng cụ).

7 Rửa sạch xà phòng, tráng nước sạch 3 lần hoặc rửa dưới vòi nước 
chảy cho đến khi sạch. (*)

8 Lau khô dụng cụ bằng khăn sạch và để vào khay, lắp lại các bộ 
phận đã tháo rời, tránh rơi hoặc nhầm lẫn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO 
VÀ TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

I. KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO (sử dụng 1 trong 2 cách sau)
1.1. Luộc dụng cụ
CHUẨN BỊ

1 Nồi luộc dụng cụ bằng kim loại có nắp đậy kín, đủ lớn để chứa 
dụng cụ, dưới nồi có hệ thống bếp điện hoặc sử dụng một bếp 
riêng (điện, ga hoặc dầu).
THỰC HIỆN

2 Xếp dụng cụ đã được khử nhiễm và làm sạch vào nồi luộc, xếp 
chung những thứ cùng chủng loại.

3 Đổ nước sạch vào nồi sao cho ngập hoàn toàn các dụng cụ và đậy 
nắp kín. 

4 Đun sôi ở nhiệt độ 100oC trong thời gian ít nhất 20 phút tính từ lúc 
nước bắt đầu sôi. (*)

5 Dùng kẹp đã tiệt khuẩn để lấy dụng cụ ra khỏi nồi và để trong hộp 
đựng vô khuẩn có nắp đậy. (*)

6 Dụng cụ chỉ được dùng trong vòng 24 giờ sau luộc.
1.2. Khử khuẩn mức độ cao bằng hóa chất
CHUẨN BỊ

1 - Xô đựng dung dịch khử khuẩn;
- Dung dịch khử khuẩn thích hợp (Glutaraldehyde 2% hoặc dung 
dịch Chlorine 0,5%).
THỰC HIỆN

2 Ngâm ngập dụng cụ được khử nhiễm và làm sạch vào dung dịch 
khử khuẩn thích hợp trong 20 phút.

3 Lấy dụng cụ ra bằng kẹp đã khử khuẩn ở mức độ cao.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

4 Rửa sạch dụng cụ với nước đun sôi để nguội và để tự khô trước 
khi sử dụng.

5 Bảo quản dụng cụ tối đa 3 ngày trong hộp được khử khuẩn ở mức 
độ cao có nắp đậy hoặc sử dụng ngay trong vòng 24 giờ.
II. TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ
2.1. Hấp ướt
CHUẨN BỊ

1 Nồi hấp ướt áp lực hoặc nồi áp suất.
2 Dụng cụ đã được khử nhiễm, làm sạch và hong khô trước khi tiệt 

khuẩn.
THỰC HIỆN

3 Tháo rời các bộ phận của dụng cụ để hơi nước xuyên qua tốt nhất, 
gói kìm và các vật dụng sắc nhọn trong gạc (gói lỏng lẻo), xếp dụng 
cụ vào nồi hấp, xếp chung những thứ cùng chủng loại. (*)

4 Đậy nắp lại và hấp dụng cụ trong vòng 20 phút (cho dụng cụ 
không đóng gói và 30 phút cho dụng cụ đóng gói):
- Với nồi áp suất: đun nước đến khi hơi nước thoát ra khỏi van áp 
lực, sau đó giảm nhiệt độ đủ để giữ hơi nước chỉ thoát ra khỏi van 
áp lực, không để khô nước. 
- Với nồi hấp ướt: vận hành theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, duy 
trì nhiệt độ nồi hấp ở 121oC (250oF); áp lực ở 106 kPa hoặc 15 
lbs/in2. (*)

5 Lấy dụng cụ bằng kẹp đã tiệt khuẩn.
6 Hong khô, đóng gói hoặc bảo quản trong hộp đã tiệt khuẩn có 

nắp đậy.
2.2. Sấy khô
CHUẨN BỊ

1 Tủ sấy khô.
2 Dụng cụ đã được khử nhiễm, làm sạch và hong khô trước khi tiệt 

khuẩn.
THỰC HIỆN

3 Gói dụng cụ trong vải hoặc xếp trong hộp chứa có nắp. Đặt dụng 
cụ vào lò và sấy.  (*)

4 Vận hành tủ sấy theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bắt đầu tính 
thời gian chỉ sau khi đạt được nhiệt độ mong muốn:
- 170o C (340o F) trong 60 phút. 
- 160o C (320o F) trong 120 phút.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

5 Lấy dụng cụ bằng kẹp đã tiệt khuẩn.
6 Bảo quản trong hộp đã tiệt khuẩn có nắp đậy trong vòng 1 tuần.

2.3. Tiệt khuẩn bằng hóa chất
CHUẨN BỊ

1 Dung dịch Glutaraldehyde 2% (Cidex).
2 Xô ngâm dụng cụ tiệt khuẩn, 1 xô vô khuẩn có nắp đậy và chứa 

nước vô khuẩn, găng tay bảo hộ dài, kính bảo hộ.
3 Dụng cụ đã được khử nhiễm, làm sạch và hong khô trước khi 

tiệt khuẩn.
THỰC HIỆN

4 Pha chế dung dịch tiệt khuẩn ở nơi thoáng gió theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất. Đánh dấu ngày pha dung dịch và ngày hết hạn.

5 Tháo rời các bộ phận của dụng cụ và ngâm ngập các dụng cụ vào 
dung dịch tiệt khuẩn thích hợp, ngâm theo thời gian quy định của 
từng loại hóa chất. (*)

6 Lấy dụng cụ bằng kẹp vô khuẩn.
7 Tráng bằng nước vô khuẩn và hong khô.
8 Dụng cụ đem dùng ngay hoặc bảo quản trong hộp đã tiệt khuẩn.
9 Đổ dung dịch đã dùng để tiệt khuẩn đi hoặc đánh dấu ngày pha 

dung dịch và ngày hết hạn (nếu sử dụng lại).
III. BẢO QUẢN DỤNG CỤ

1 Ghi rõ tên dụng cụ và hạn sử dụng sau khi khử khuẩn ở mức độ 
cao hoặc tiệt khuẩn. (*)

2 Đặt dụng cụ ở nơi khô ráo, kín, không có bụi, bao bì phải đúng 
tiêu chuẩn.

3 Dùng kẹp vô khuẩn để gắp các dụng cụ từ hộp bảo quản. 
4 Dụng cụ không được đóng gói phải dùng ngay trong vòng 24 giờ.

Dụng cụ được đóng gói bảo quản trong vòng 5-7 ngày.
5 Dụng cụ không dùng vẫn phải xử lý lại sau 7 ngày đối với dụng 

cụ tiệt khuẩn, sau 3 ngày đối với khử khuẩn mức độ cao và sau 1 
ngày đối với dụng cụ luộc.  

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

BẢNG KIỂM XỬ LÝ VẬT SẮC NHỌN TẠI KHOA PHÒNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), đi găng tay 
bảo vệ.

2 Dụng cụ: hộp đựng dụng cụ sắc nhọn, túi nilon màu vàng.
THỰC HIỆN

3 Bỏ bơm kim tiêm (không đậy nắp, không bẻ cong, không cắt hay 
làm gãy kim tiêm, không tháo kim ra khỏi bơm tiêm), dao mổ và 
vật sắc nhọn khác vào hộp đựng vật sắc nhọn. (*)

4 Tháo găng, rửa tay.
5 Khi đầy 3/4 hộp, đậy kín nắp, bỏ vào bao nilon màu vàng, ghi tên 

khoa/phòng.
6 Chuyển đến khu tập trung rác y tế của CSYT.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM XỬ LÝ DỤNG CỤ HÚT THAI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

I. KHỬ NHIỄM

1 Có sẵn dung dịch Chlorine 0,5% hoặc dung dịch khử nhiễm 
tương đương.

2 Có dụng cụ phi kim loại đựng dung dịch khử nhiễm, bên trong 
đặt giỏ có lỗ để đựng dụng cụ.

3 Sau khi làm thủ thuật, hút dung dịch khử nhiễm vào trong bơm 
hút và ống hút.

4 Tháo rời ống hút ra khỏi bơm hút và tháo pít-tông ra khỏi 
ống bơm.

5 Ngâm ngập toàn bộ dụng cụ hút thai và găng tay vào dung dịch 
khử nhiễm trong 10 phút.

6 Vớt các dụng cụ và găng tay ra (mang găng bảo vệ và dùng giỏ 
có lỗ để vớt dụng cụ, tránh để tiếp xúc với da).
II. LÀM SẠCH DỤNG CỤ

7 Tháo rời toàn bộ các bộ phận của bơm hút (kể cả vòng đệm 
cao su).

8 Rửa sạch các bộ phận của bơm hút bằng bàn chải mềm ngập dưới 
nước xà phòng bột. Với lòng ống hút cần phụt nước xà phòng 
nhiều lần để rửa hoặc dùng tăm bông để rửa đầu ống hút.

9 Rửa lại các bộ phận của bơm hút và ống hút bằng nước sạch.

10 Để dụng cụ tự khô hoặc lau khô bằng khăn sạch.

III. TIỆT KHUẨN HOẶC KHỬ KHUẨN Ở MỨC ĐỘ CAO

11 - Tiệt khuẩn: ngâm ngập dụng cụ đã được khử nhiễm và làm 
sạch vào dung dịch Glutaraldehyde 2% (Cidex) trong 10 giờ, 
hoặc:
- Khử khuẩn ở mức độ cao: ngâm ngập dụng cụ trong bình chứa 
phi kim loại đựng dung dịch Glutaraldehyde 2% hoặc Chlorine 
0,5% trong vòng 20 phút hoặc luộc sôi trong 20 phút tính từ 
lúc sôi.
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Khống chế nhiễm
 khuẩn

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

12 Gắp dụng cụ ra bằng kẹp vô khuẩn, tráng lại dụng cụ bằng nước 
tiệt khuẩn.

13 Làm khô bằng hơi gió trên bề mặt được khử khuẩn hoặc bằng 
khăn vô khuẩn.
IV. BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ

14 Xếp dụng cụ vào hộp đã được tiệt khuẩn có nắp đậy, dán nhãn 
ghi ngày tháng xử lý và hạn dùng trên nắp hộp (bơm hút và ống 
hút đựng trong hộp riêng).

15 Các hộp dụng cụ tiệt khuẩn được bảo quản trong các ngăn kín 
cách xa sàn, tránh bụi và hơi ẩm.

16 Dụng cụ không dùng vẫn phải xử lý lại sau 7 ngày đối với dụng 
cụ tiệt khuẩn, sau 3 ngày đối với khử khuẩn mức độ cao và sử 
dụng trong ngày đối với dụng cụ luộc.  

17 Dùng kẹp vô khuẩn để gắp các dụng cụ từ hộp bảo quản. Dụng 
cụ đã được mở ra chỉ dùng trong vòng 24 giờ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHỬ KHUẨN KHẨN CẤP

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: 

- Khăn lau, cây lau nhà, bàn chải cọ rửa, thùng đựng chất thải có 
nắp đậy, thùng chứa nước sạch;
- Dung dịch khử khuẩn: Sodium Hypochlorite 0,5-1%, Presept 
1%.

2 NVYT mang trang phục (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
THỰC HIỆN

3 NVYT mang găng tay bảo vệ.
4 Pha dung dịch khử khuẩn: Sodium Hypochlorite 0,5-1%, Presept 

1% theo hướng dẫn.
6 Nếu chất nôn hoặc các dịch cơ thể của NB vương vãi, phải 

dọn sạch cho vào thùng đựng chất thải có chứa dung dịch khử 
khuẩn. (*)

5 Lau các bề mặt bị vương vãi các dịch cơ thể của NB (chất tiết, máu, 
mủ, chất nôn...) bằng dung dịch khử khuẩn trước khi cọ rửa.

7 Cọ rửa những nơi vương vãi các chất tiết của NB đến khi sạch với 
dung dịch khử khuẩn. (*)

8 Lau khô lại với nước sạch bằng cây lau nhà.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH VÀO VIỆN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay thường 

quy.
2 Dụng cụ khám bệnh và hồ sơ, bệnh án.

3 Địa điểm: sạch sẽ, thoáng mát; có ghế ngồi, có giường/bàn khám, 
có bình phong, có tranh ảnh, áp phích.

THỰC HIỆN
4 Chào hỏi, giao tiếp với NB (hoặc người nhà NB).

5 Thu nhận các giấy tờ cần thiết.

6 Hỏi các thủ tục hành chính.

7 Phân loại NB theo thứ tự ưu tiên.

8 Khám NB hoặc phụ giúp BS khám bệnh.

9 Thực hiện các y lệnh.

10 Đưa NB đến khoa/phòng điều trị.

11 Giao/nhận bệnh án, NB; xếp giường cho NB, hướng dẫn nội quy.
12 Đo dấu hiệu sinh tồn, ghi hồ sơ (bệnh án), báo cáo người có thẩm 

quyền (y/bác sĩ hoặc trưởng kíp trực).

13 Khám/phụ giúp BS khám bệnh và thực hiện các y lệnh điều trị tại 
buồng bệnh.

14 Thông báo tình trạng bệnh cho NB/người nhà.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM ĐẾM MẠCH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 
của việc làm đó.

2 Để NB nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

4 Chuẩn bị đồng hồ đếm giây, phiếu ghi kết quả, bút màu đỏ.

THỰC HIỆN

5 Để NB nằm ở tư thế thoải mái.

6 Xác định vị trí động mạch cần bắt mạch (đặt tay NB dọc theo 
thân mình nếu bắt động mạch quay).

7 Đặt nhẹ 3 đầu ngón tay: ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út lên 
động mạch NB. (*)

8 Đếm mạch trong 1 phút.

9 Nhận định kết quả và thông báo cho NB. (*)

10 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

11 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



20 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

BẢNG KIỂM ĐẾM NHỊP THỞ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 
của việc làm đó.

2 Để NB nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

4 Chuẩn bị đồng hồ đếm giây, phiếu ghi kết quả, bút màu xanh.
THỰC HIỆN

5 Để NB nằm ngửa ở tư thế thoải mái.

6 Đặt tay NB lên bụng, NVYT cầm tay NB giống như bắt mạch. (*)
7 Quan sát mỗi lần tay NB nâng lên và hạ xuống được đếm là 1 

nhịp thở.
8 Đếm nhịp thở trong 1 phút, lưu ý ghi nhận cơn ngừng thở (nếu có).

9 Nhận định kết quả và thông báo cho NB. (*)

10 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM ĐO NHIỆT ĐỘ Ở NÁCH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 
của việc làm đó.

2 Để NB nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

4 Dụng cụ: nhiệt kế, gạc miếng, khay hạt đậu, đồng hồ bấm giây, 
bảng theo dõi, bút màu xanh.
THỰC HIỆN

5 Để NB nằm ở tư thế thoải mái.

6 Dùng gạc lau khô hõm nách NB.

7 Kiểm tra nhiệt kế và vẩy cho cột thủy ngân xuống dưới 35oC (vẩy 
vào không gian trống, ngón trỏ đỡ đầu thủy ngân).

8 Đặt đầu thủy ngân của nhiệt kế vào hõm nách, thân nhiệt kế chếch 
theo hướng vú, khép cánh tay NB vào thân và đặt cẳng tay lên 
bụng, giữ nhiệt kế trong 10 phút. (*)

9 Lấy nhiệt kế ra, để ngang tầm mắt đọc kết quả.

10 Nhận định kết quả và thông báo cho NB.

11 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, sát khuẩn đầu thủy ngân của 
nhiệt kế, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

12 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐO NHIỆT ĐỘ Ở MIỆNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 
của việc làm đó.

2 Để NB nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

4 Dụng cụ: nhiệt kế, khăn sạch, bông cồn sát khuẩn, phiếu ghi 
kết quả. 
THỰC HIỆN

5 Để NB nằm ở tư thế thoải mái.

6 Kiểm tra nhiệt kế và vẩy mực thủy ngân xuống dưới 35oC (vẩy 
vào không gian trống, ngón trỏ đỡ đầu thủy ngân).

7 Đặt đầu thủy ngân của nhiệt kế dưới lưỡi hoặc phía trong má NB, 
nói NB ngậm môi trong 5 phút. (*)
(Chú ý: không thực hiện đối với trẻ em, người lớn không tỉnh 
hoàn toàn).

8 Lấy nhiệt kế ra, để ngang tầm mắt đọc kết quả.

9 Nhận định kết quả và thông báo cho NB.

10 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, sát khuẩn đầu thủy ngân của 
nhiệt kế, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

11 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM ĐO NHIỆT ĐỘ Ở HẬU MÔN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 
của việc làm đó.

2 Để NB nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút.

3 NVYT mang trang phục (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang găng.

4 Dụng cụ: nhiệt kế, gạc miếng, khay hạt đậu, bông cồn sát khuẩn, 
dầu nhờn Parafi n, phiếu ghi kết quả, bút màu xanh. 
THỰC HIỆN

5 Đặt NB nằm nghiêng, chân dưới duỗi, chân trên co.

6 Kiểm tra nhiệt kế và vẩy mực thủy ngân xuống dưới 35oC (vẩy 
vào không gian trống, ngón trỏ đỡ đầu thủy ngân).

7 Bôi dầu nhờn vào đầu thủy ngân của nhiệt kế.
8 Hướng dẫn NB kéo quần xuống để lộ hậu môn.

9 Đưa đầu thủy ngân của nhiệt kế vào hậu môn, sâu khoảng 2-3cm 
và để trong 3 phút. (*)

10 Lấy nhiệt kế ra, dùng gạc lau sạch từ trên xuống dưới.

11 Cầm nhiệt kế ngang tầm mắt đọc kết quả.

12 Nhận định kết quả và thông báo cho NB.
13 Sát khuẩn sạch nhiệt kế, cất vào nơi quy định.

14 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, thu dọn dụng cụ, rửa tay.

15 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐO HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Giao tiếp, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và mục đích 

của việc làm đó.
2 Để NB nằm nghỉ ngơi tại giường tr ước ít nhất 15 phút.
3 Mặc áo, đội mũ, mang khẩu trang, rửa tay.
4 Dụng cụ: huyết áp kế, ống nghe, bảng theo dõi, bút màu xanh.

THỰC HIỆN
5 Để NB nằm ngửa ở tư thế thoải mái, bộc lộ cánh tay NB.
6 Kiểm tra huyết áp kế về mức 0, kiểm tra ống nghe.
7 - Đặt máy đo huyết áp ngang tim;

- Quấn băng túi hơi trên nếp gấp khuỷu tay 2-3cm (để 2 dây của 
huyết áp nằm dọc theo đường đi của động mạch); (*)
- Cài đồng hồ huyết áp lên phía trên của băng hoặc đặt ở vị trí 
thuận tiện.

8 Khóa van của huyết áp kế, tìm vị trí mạch đập và đặt loa ống 
nghe lên vị trí đó, đeo ống nghe vào tai. 

9 Bơm hơi cho đến khi tai không nghe thấy tiếng động mạch đập, 
bơm thêm 30mmHg nữa. (*)

10 Mở van xả hơi từ từ, đồng thời ghi nhận tiếng đập đầu tiên là 
huyết áp tối đa.

11 Tiếp tục xả hơi cho đến khi nghe thấy tiếng đập cuối cùng hoặc 
thay đổi âm sắc, ghi nhận đó là huyết áp tối thiểu. (*)

12 Xả hết hơi: khi kim đồng hồ hoặc cột thủy ngân về số 0.
13 Tháo băng huyết áp, gấp gọn.
14 Nhận định kết quả và thông báo cho NB.
15 Giúp NB trở về trạng thái thoải mái, thu dọn dụng cụ.
16 Ghi kết quả vào phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TIÊM TRONG DA

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 

găng.
2 Dụng cụ:

- Bơm và kim tiêm vô khuẩn, kẹp Kocher có mấu, kẹp Kocher 
không mấu, khay chữ nhật vô khuẩn, khăn vải vô khuẩn, cốc 
hoặc bát đựng bông cồn, dao cưa để cưa ống thuốc, gạc sạch để 
bẻ ống thuốc, bông cầu;
- Khay hạt đậu hoặc túi giấy đựng bông bẩn và vỏ thuốc, hộp nhỏ 
đựng kim bẩn, hộp nhôm chữ nhật đựng bơm và kim tiêm đem 
tiệt khuẩn (nếu cần);
- Thuốc tiêm, hộp chống sốc, dung dịch sát khuẩn (cồn 70o hoặc 
cồn I-ốt 1%), phiếu điều trị hoặc đơn thuốc.
Sắp xếp đúng, đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)
THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 Hỏi xem NB có bị phản ứng loại thuốc nào không?
6 Để NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp và để lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.
8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)

- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, pha 
thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.

9 Thay kim ở bơm tiêm, đuổi khí, để mặt vát của kim theo chiều 
ghi số ml trên thân bơm tiêm, che đậy kim, đặt vào khay vô 
khuẩn. (*)



26 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 Xác định vị trí tiêm: 
- Cẳng tay: 1/3 trên, mặt trước trong cẳng tay (thử phản ứng 
thuốc);
- Cánh tay: 1/3 trên, mặt trước ngoài cánh tay trá i (tiêm vắc-xin 
BCG).

11 Sát khuẩn vị trí tiêm: từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng 
5cm tối thiểu 2 lần, để da khô mới tiêm. (*)

12 Sát khuẩn lại các đầu ngón tay bằng cồn.

13 Tay không thuận căng da vị trí tiêm, tay kia cầm bơm tiêm mũi 
vát ngửa lên trên, chếch góc 10-15o so với mặt da, đưa kim vào 
dưới lớp thượng bì (ngập hết mũi vát kim), ngón cái tay không 
thuận chuyển sang giữ đốc kim.

14 Bơm thuốc chậm: dùng ngón cái của tay thuận đẩy thuốc vào 
chậm, quan sát để đảm bảo đưa thuốc vào đúng trong da. (*)

15 Rút kim nhanh và nhẹ nhàng sau khi bơm hết thuốc, đồng thời 
căng da chỗ tiêm vài giây, dùng bông cồn ấn nhẹ lên vị trí tiêm 
(nếu tiêm phòng dùng bông khô ấn nhẹ vào vị trí tiêm). Đánh dấu 
vòng tròn quanh vị trí tiêm với đường kính 1cm (nếu thử phản 
ứng).

16 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
18 Đọc kết quả (nếu thử phản ứng) hoặc theo dõi NB sau tiêm.
19 Ghi phiếu chăm sóc, phiếu thử phản ứng.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

 BẢNG KIỂM TIÊM DƯỚI DA

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 

găng.
2 Dụng cụ:

- Bơm và kim tiêm vô khuẩn, kẹp Kocher có mấu, kẹp Kocher 
không mấu, khay chữ nhật vô khuẩn, khăn vải vô khuẩn, cốc hoặc 
bát đựng bông cồn, dao cưa để cưa ống thuốc, gạc sạch để bẻ ống 
thuốc, bông cầu;
- Khay hạt đậu hoặc túi giấy đựng bông bẩn và vỏ thuốc, hộp nhỏ 
đựng kim bẩn, hộp nhôm chữ nhật đựng bơm và kim tiêm đem 
tiệt khuẩn (nếu cần);
- Thuốc tiêm, hộp chống sốc, dung dịch sát khuẩn (cồn 70o hoặc 
cồn I-ốt 1%), phiếu điều trị hoặc đơn thuốc.
Sắp xếp đúng, đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)
THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 Hỏi xem NB có bị phản ứng loại thuốc nào không?
6 Để NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp và để lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.
8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)

- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, pha 
thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.

9 Thay kim ở bơm tiêm, đuổi khí, để mặt vát của kim theo chiều ghi 
số ml trên thân bơm tiêm, che đậy kim, đặt vào khay vô khuẩn. (*)



28 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 Xác định vị trí tiêm:
- Cánh tay: 1/3 giữa mặt trước - ngoài cánh tay;
- Đùi: 1/3 giữa mặt trước - ngoài đùi;
- Bụng: 2 bên bụng cách lỗ rốn 5cm từ trong ra ngoài.

11 Sát khuẩn vị trí tiêm: từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng 
5cm tối thiểu 2 lần, để da khô mới tiêm. (*)

12 Sát khuẩn lại các đầu ngón tay bằng cồn.
13 Đâm kim nhanh: dùng ngón cái và trỏ tay không thuận véo da trên 

vị trí tiêm, tay kia cầm bơm tiêm và ngửa mặt vát lên trên, đâm 
kim chếch 1 góc 30-45o so với mặt da, tay không thuận buông 
khỏi da. (*)

14 Kéo nhẹ nòng bơm tiêm, kiểm tra xem có máu theo ra không?
15 Bơm thuốc chậm: nếu không có máu ra bơm tiêm, tiến hành bơm 

thuốc từ từ, quan sát sắc mặt NB.
16 Rút kim nhanh: sau khi đã bơm hết thuốc, tay không thuận chuyển 

lên căng chỗ da tiêm, tay thuận rút kim nhanh và nhẹ nhàng, dùng 
bông cồn ấn nhẹ lên vị trí tiêm.

17 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TIÊM BẮP NÔNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 
găng.

2 Dụng cụ:
- Bơm và kim tiêm vô khuẩn, kẹp Kocher có mấu, kẹp Kocher 
không mấu, khay chữ nhật vô khuẩn, khăn vải vô khuẩn, cốc 
hoặc bát đựng bông cồn, dao cưa để cưa ống thuốc, gạc sạch để 
bẻ ống thuốc, bông cầu;
- Khay hạt đậu hoặc túi giấy đựng bông bẩn và vỏ thuốc, hộp nhỏ 
đựng kim bẩn, hộp nhôm chữ nhật đựng bơm và kim tiêm đem 
tiệt khuẩn (nếu cần);
- Thuốc tiêm, hộp chống sốc, dung dịch sát khuẩn (cồn 70o hoặc 
cồn I-ốt 1%), phiếu điều trị hoặc đơn thuốc.
Sắp xếp đúng, đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)
THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 Hỏi xem NB có bị phản ứng loại thuốc nào không?
6 Để NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp và để lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.
8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)

- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, pha 
thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

9 Thay kim ở bơm tiêm, đuổi khí, để mặt vát của kim theo chiều ghi 
số ml trên thân bơm tiêm, che đậy kim, đặt vào khay vô khuẩn. (*)

10 Xác định vị trí tiêm:
- Cánh tay: 1/3 giữa mặt trước - ngoài cánh tay;
- Đùi: 1/3 giữa mặt trước - ngoài đùi;

11 Sát khuẩn vị trí tiêm: từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng 
5cm tối thiểu 2 lần, để da khô mới tiêm. (*)

12 Sát khuẩn lại các đầu ngón tay bằng cồn.
13 Đâm kim nhanh: dùng ngón cái và trỏ tay không thuận căng da ở 

vị trí tiêm, tay kia cầm bơm tiêm và ngửa mặt vát lên trên, đâm 
kim chếch 1 góc 45o-60o so với mặt da và sâu khoảng 2/3 kim, 
tay không thuận buông khỏi da. (*)

14 Kéo nhẹ nòng bơm tiêm kiểm tra xem có máu theo ra không?
15 Bơm thuốc chậm: nếu không có máu ra bơm tiêm, tiến hành bơm 

thuốc từ từ, quan sát sắc mặt NB.
16 Rút kim nhanh: sau khi đã bơm hết thuốc, tay không thuận 

chuyển lên căng chỗ da tiêm, tay thuận rút kim nhanh và nhẹ 
nhàng, dùng bông cồn ấn nhẹ lên vị trí tiêm.

17 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TIÊM BẮP SÂU

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 
găng.

2 Dụng cụ:
- Bơm và kim tiêm vô khuẩn, kẹp Kocher có mấu, kẹp Kocher 
không mấu, khay chữ nhật vô khuẩn, khăn vải vô khuẩn, cốc 
hoặc bát đựng bông cồn, dao cưa để cưa ống thuốc, gạc sạch để 
bẻ ống thuốc, bông cầu;
- Khay hạt đậu hoặc túi giấy đựng bông bẩn và vỏ thuốc, hộp nhỏ 
đựng kim bẩn, hộp nhôm chữ nhật đựng bơm và kim tiêm đem 
tiệt khuẩn (nếu cần);
- Thuốc tiêm, hộp chống sốc, dung dịch sát khuẩn (cồn 70o hoặc 
cồn I-ốt 1%), phiếu điều trị hoặc đơn thuốc.
Sắp xếp đúng, đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)

THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 Hỏi xem NB có bị phản ứng loại thuốc nào không?
6 Để NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp và để lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.

8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)
- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, pha 
thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

9 Thay kim ở bơm tiêm, đuổi khí, để mặt vát của kim theo chiều ghi 
số ml trên thân bơm tiêm, che đậy kim, đặt vào khay vô khuẩn. (*)

10 Xác định vị trí tiêm: 
- Ở đùi: 1/3 giữa mặt trước - ngoài đùi;
- Ở mông: 1/3 hoặc 1/4 trên ngoài mông.

11 Sát khuẩn vị trí tiêm: từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng 
5cm tối thiểu 2 lần, để da khô mới tiêm. (*)

12 Sát khuẩn lại các đầu ngón tay bằng cồn.
13 Đâm kim nhanh: ngón cái và ngón trỏ tay không thuận căng da 

ở vị trí tiêm, tay kia cầm bơm tiêm đâm kim nhanh qua da vào 
bắp thịt chếch góc 90o so với mặt da và sâu khoảng 2/3 kim, tay 
không thuận buông khỏi da. (*)

14 Kéo nhẹ nòng bơm tiêm kiểm tra xem có máu theo ra không? (*)
15 Bơm thuốc chậm: nếu không có máu ra bơm tiêm, tiến hành bơm 

thuốc từ từ, quan sát sắc mặt NB.
16 Rút kim nhanh: sau khi đã bơm hết thuốc, tay không thuận chuyển 

lên căng chỗ da tiêm, tay thuận rút kim nhanh và nhẹ nhàng, ấn 
nhẹ bông vào vị trí tiêm.

17 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TIÊM TĨNH MẠCH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: bơm và kim tiêm, kẹp Kocher có mấu, kẹp 
Kocher không mấu, khay chữ nhật, khăn trải khay, cốc hoặc bát 
đựng bông cồn, dao cưa để cưa ống thuốc, gạc để bẻ ống thuốc, 
bông cầu, găng tay;
- Dụng cụ sạch: dây garô, khay hạt đậu hoặc túi giấy đựng bông 
bẩn và vỏ thuốc, hộp đựng vật sắc nhọn, hộp nhôm chữ nhật 
đựng bơm và kim tiêm đem tiệt khuẩn (nếu cần);
- Thuốc tiêm, hộp chống sốc, dung dịch sát khuẩn (cồn 70o hoặc 
cồn I-ốt 1%), phiếu điều trị hoặc đơn thuốc.
Sắp xếp đúng, đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)
THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 Hỏi xem NB có bị phản ứng loại thuốc nào không?
6 Để NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp và để lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.
8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)

- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, 
pha thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.

9 Thay kim ở bơm tiêm, đuổi khí, để mặt vát của kim theo chiều 
ghi số ml trên thân bơm tiêm, che đậy kim, đặt vào khay vô 
khuẩn. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 Chọn tĩnh mạch tiêm:
- Tay: tĩnh mạch khuỷu, cẳng tay, mu bàn tay…;
- Chân: tĩnh mạch cẳng chân, mu bàn chân…;
- Trẻ em: tĩnh mạch ở vùng đầu, cẳng tay, cẳng chân.

11 Đặt gối dưới vùng tiêm, buộc dây garô phía trên vị trí tiêm 
khoảng 3-5cm (không buộc chặt quá, không thắt nút để dễ cởi), 
hướng dẫn NB co duỗi tay (hoặc chân) vài lần để tĩnh mạch nổi 
rõ thêm.

12 Mang găng vô khuẩn.
13 Sát khuẩn vị trí tiêm: từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc rộng 

5cm tối thiểu 2 lần, để da khô mới tiêm. (*)
14 Sát khuẩn lại các đầu ngón tay bằng cồn.
15 Đâm kim nhanh: tay không thuận miết căng mặt da phía trên 

tĩnh mạch, tay kia cầm bơm tiêm và ngửa mặt vát lên trên, đâm 
kim ngay trên tĩnh mạch (hoặc bên cạnh tĩnh mạch), chếch 15-
30o so với mặt da, hạ thấp kim rồi luồn vào tĩnh mạch. (*)

16 Khi thấy máu trào vào bơm tiêm/xoay nhẹ nòng thấy có máu 
vào bơm tiêm, tay không thuận mở dây garô và nói NB thả 
lỏng cơ.

17 Bơm thuốc chậm: ngón trỏ tay không thuận giữ đốc kim, tay 
phải bơm thuốc từ từ và quan sát vị trí tiêm có phồng không để 
điều chỉnh và quan sát sắc mặt NB.

18 Rút kim nhanh: sau khi đã bơm hết thuốc, tay không thuận căng 
chỗ da tiêm, tay thuận rút kim nhanh và nhẹ nhàng, ấn nhẹ bông 
vào vị trí tiêm và nói NB giữ bông.

19 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
20 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
21 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TIÊM TĨNH MẠCH BẰNG BƠM TIÊM ĐIỆN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Khay dụng cụ vô khuẩn: bông, gạc, hộp đựng bông cồn, kẹp 
Kocher, bơm tiêm 50ml, kim tiêm thích hợp (kim bướm, kim 
luồn..), bộ dây truyền, găng tay vô khuẩn;
- Khay dụng cụ sạch: ống cắm kìm, thuốc theo y lệnh, hộp chống 
sốc, bơm tiêm điện, cọc truyền, dây garô, gối kê tay, nẹp cố định, 
băng cuộn (nếu cần), kéo, băng dính, khay hạt đậu, máy đo huyết 
áp, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ đếm mạch, dung dịch sát khuẩn 
(cồn 70o hoặc cồn I-ốt 1%), hồ sơ, phiếu chăm sóc;
- Dụng cụ khác: hộp đựng vật sắc nhọn, giỏ rác màu xanh, màu vàng.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên NB, thông báo 
thuốc tiêm. (*)
THỰC HIỆN

4 Xem y lệnh điều trị và phiếu cho thuốc (thực hiện chế độ 3 kiểm 
tra - 5 đối chiếu).

5 - Giúp NB đi vệ sinh (nếu cần). Hỏi xem NB có bị phản ứng với 
loại thuốc nào không? 
- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn (nếu bất thường báo ngay cho BS).

6 Để NB nằm theo tư thế thích hợp và bộc lộ vùng tiêm.
7 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn 70o, chuẩn bị bơm kim tiêm thích 

hợp, lắp kim lấy thuốc vào bơm tiêm.
8 Lấy thuốc vào bơm tiêm đúng y lệnh. (*)

- Kiểm tra thuốc lần 2 trước khi sát khuẩn ống thuốc, bẻ ống, pha 
thuốc (nếu có) và rút đủ lượng thuốc vào bơm tiêm;
- Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi bỏ vỏ lọ hoặc ống thuốc đi.

9 Thay kim, lắp dây dẫn vào bơm tiêm, đuổi khí.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

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

11 Ấn giữ nút “POWER” để mở máy cho máy tự kiểm tra.
12 Lắp bơm tiêm: nâng chốt hãm lên và quay, sau đó đặt bơm tiêm 

rồi cài lại chốt, lắp bộ phận đẩy pít-tông.
13 Đặt tốc độ: đèn “RATE” sáng, quay núm điều chỉnh theo kim 

đồng hồ.
14 Cắt băng dính, chọn tĩnh mạch, đặt gối kê tay dưới vùng tiêm, 

buộc dây garô trên vị trí tiêm 3-5cm, hướng dẫn NB co duỗi tay 
(hoặc chân) vài lần để tĩnh mạch nổi rõ thêm.

15 Đi găng tay vô khuẩn, sát khuẩn vị trí tiêm theo hình xoắn ốc từ 
trong ra ngoài, NVYT sát khuẩn lại đầu ngón tay bằng cồn.

16 Đâm kim nhanh: tay không thuận miết căng mặt da phía trên tĩnh 
mạch, tay kia cầm bơm tiêm và ngửa mặt vát lên trên, đâm kim 
ngay trên tĩnh mạch (hoặc bên cạnh tĩnh mạch), chếch 15-30o so 
với mặt da, hạ thấp kim rồi luồn vào tĩnh mạch. (*)

17 Khi thấy máu trào vào bơm tiêm/xoay nhẹ nòng thấy có máu vào 
bơm tiêm, tay không thuận mở dây garô và nói NB thả lỏng cơ.

18 Ấn nút “START” để bắt đầu dịch chảy, theo dõi đèn hoạt động.
19 Đặt gạc vô khuẩn che kim, băng cố định kim, cố định tay NB vào 

nẹp (nếu cần).
20 Giúp NB nằm ở tư thế thoải mái, theo dõi và phát hiện tai biến, 

dặn dò NB và người nhà những điều cần thiết.
21 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay, ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

 BẢNG KIỂM TRUYỀN MÁU

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: bộ dây truyền máu, kẹp Kocher, gạc miếng, 
Catheter, găng tay, khăn trải khay, khay chữ nhật, bình trụ, kéo, 
lam kính, kim chích;
- Túi máu theo y lệnh (kiểm tra lần 1), chai NaCl 0,9% (nếu cần); 
- Dụng cụ khác: gối nhỏ, dây garô, nẹp gỗ (nếu cần), khay hạt 
đậu, hộp thuốc cấp cứu, hộp bông cồn, băng dính, băng cuộn (nếu 
cần), phiếu truyền máu, giá treo, huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, 
đồng hồ, hộp đựng vật sắc nhọn.
Sắp xếp dụng cụ đúng, đẩy xe dụng cụ đến cạnh giường NB.

3 NB:
- Thực hiện 5 đúng, thông báo, giải thích cho NB yên tâm; 
- Đo dấu hiệu sinh tồn (thấy bất thường báo ngay BS), dặn NB đi 
tiểu tiện;
- Kiểm tra y lệnh và các xét nghiệm.
THỰC HIỆN

4 Kiểm tra lại túi máu lần 2:
- Tên người cho máu, nhóm máu, hạn dùng, số hiệu, chất lượng, 
số lượng;
- Kiểm tra NB: tên người nhận, nhóm máu, số lượng.

5 Lắc nhẹ túi máu, sát khuẩn nút túi máu bằng bông cồn, cắm dây 
truyền vào túi máu, khóa lại treo lên cọc, cho máu chảy 2/3 bầu 
đếm giọt, đuổi khí, khóa lại, cắt băng dính. (*)

6 Sát khuẩn tay (lần 1), mang găng tay, làm phản ứng chéo, mời BS 
đọc kết quả. 

7 Giúp NB nằm ở tư thế thuận tiện, chọn tĩnh mạch, đặt gối kê ở dưới 
vùng truyền (nếu cần). Buộc dây garô trên vị trí truyền 3-5cm.

8 Sát khuẩn vùng truyền theo hình xoắn ốc tối thiểu 2 lần, để da 
khô, sát khuẩn lại đầu ngón tay đã mang găng (lần 2). (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

9 Một tay căng da dưới đường đi tĩnh mạch, tay kia đâm kim chếch 
15-30o so với mặt da, đưa kim vào tĩnh mạch, khi thấy máu trào ra 
đốc kim thì tháo dây garô, mở khóa cho máu chảy. (*)

10 Điều chỉnh tốc độ giọt đúng theo y lệnh. (*)
11 Che đốc kim bằng gạc vô khuẩn, cố định kim và dây truyền, cố 

định chi vào nẹp (nếu cần). Lấy gối và dây garô ra.
12 Làm phản ứng sinh vật.
13 - Giúp NB về tư thế thoải mái, hướng dẫn NB những điều cần 

thiết và theo dõi sát toàn trạng NB;
- Khi truyền hết máu, rút kim, sát khuẩn vị trí truyền, băng vô 
khuẩn.

14 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
15 Ghi phiếu truyền máu, ghi hồ sơ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TRUYỀN DỊCH BẰNG TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: bộ dây truyền dịch, kẹp Kocher, gạc miếng, 
Catheter, găng tay, khăn trải khay, khay chữ nhật, bình trụ, kéo;
- Dịch truyền, thuốc: theo y lệnh;
- Dụng cụ khác: gối nhỏ, dây garô, nẹp gỗ (nếu cần), khay hạt 
đậu, hộp thuốc cấp cứu, hộp bông cồn, băng dính, băng cuộn 
(nếu cần), phiếu truyền dịch, giá treo, huyết áp, ống nghe, nhiệt 
kế, đồng hồ bấm giây, hộp đựng vật sắc nhọn.
Sắp xếp dụng cụ đúng, đẩy xe dụng cụ đến cạnh giường NB.

3 NB:
- Thực hiện 5 đúng, thông báo, giải thích cho NB yên tâm;
- Đo dấu hiệu sinh tồn (thấy bất thường báo ngay BS), dặn NB 
đi tiểu tiện;
- Kiểm tra y lệnh và các xét nghiệm.
THỰC HIỆN

4 Kiểm tra dịch truyền (lần 2), pha thuốc (nếu có), sát khuẩn nút 
chai.

5 Sát khuẩn tay bằng cồn, cắm dây truyền vào chai, khóa lại, treo 
chai dịch lên cọc, bóp cho dịch chảy 1/2 bầu đếm giọt, đuổi khí 
khóa lại, để kim vào khay vô khuẩn, cắt băng dính. (*)

6 Đặt NB nằm thuận tiện, chọn vị trí truyền, đặt gối kê chi dưới 
vùng truyền (nếu cần).

7 Mang găng vô khuẩn, buộc dây garô trên vị trí truyền 3-5cm.
8 Sát khuẩn vị trí chọc kim theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài tối 

thiểu 2 lần, để khô da, sát khuẩn lại đầu ngón tay đã mang găng 
bằng cồn. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

9 Một tay căng da dưới vùng tiêm, tay kia đâm kim chếch 15o-30o 
so với mặt da luồn kim vào tĩnh mạch, khi thấy máu trào ra hoặc 
kiểm tra kim vào đúng tĩnh mạch thì tháo dây garô, mở khoá cho 
dịch chảy, rút hàng kim luồn, gắn dây dịch sau đó mới mở cho 
dịch chảy. (*)

10 Dùng gạc che kim, cố định kim và dây truyền, cố định chi vào 
nẹp (nếu cần). Lấy dây garô và gối kê chi ra.

11 Điều chỉnh tốc độ giọt đúng theo y lệnh. (*)
12 - Giúp NB nằm thoải mái, dặn dò và theo dõi sát toàn trạng;

- Khi truyền hết dịch, rút kim, sát khuẩn chỗ tiêm, băng vô khuẩn.
13 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
14 Ghi phiếu truyền dịch, ghi hồ sơ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TRUYỀN DỊCH BẰNG MÁY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: dây truyền dịch, bơm tiêm, Catheter (nếu 
cần), gạc nhỏ che đốc kim, khăn trải khay, 2 kẹp Kocher (một 
có mấu, một không mấu), găng tay;
- Dịch truyền, thuốc theo y lệnh (kiểm tra dịch truyền, thuốc 
lần 1);
- Dụng cụ sạch: máy truyền dịch, khay chữ nhật, khay hạt đậu 
(túi giấy), hộp đựng bông cồn, bình trụ cắm kẹp, chai cồn 70o, 
kéo, băng dính, cọc truyền, gối kê tay, dây garô, hộp thuốc chống 
sốc, huyết áp kế, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ có kim giây, phiếu 
theo dõi truyền dịch, hồ sơ bệnh án hoặc phiếu thuốc;
- Dụng cụ khác: hộp đựng vật sắc nhọn, giỏ rác y tế và giỏ rác 
sinh hoạt.
Sắp xếp dụng cụ đúng, đẩy xe dụng cụ đến cạnh giường NB.

3 NB:
- Thực hiện 5 đúng, thông báo, giải thích cho NB yên tâm;
- Đo dấu hiệu sinh tồn (thấy bất thường báo ngay BS), dặn NB 
đi tiểu tiện.
THỰC HIỆN

4 Kiểm tra dịch truyền (lần 2), pha thuốc (nếu có), sát khuẩn nút 
chai.

5 Kiểm tra máy truyền dịch, cắm điện, bật máy truyền dịch.
6 Sát khuẩn tay bằng cồn, cắm dây truyền vào chai, khóa lại, treo 

chai dịch lên cọc, bóp cho dịch chảy 1/2 bầu đếm giọt, đuổi khí 
khóa lại, để kim vào khay vô khuẩn, cắt băng dính. (*)

7 Đặt NB nằm thuận tiện, chọn vị trí truyền, đặt gối kê dưới vùng 
truyền (nếu cần).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

8 Mang găng vô khuẩn, buộc dây garô trên vị trí truyền 3-5cm.
9 Sát khuẩn vị trí chọc kim theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 

tối thiểu 2 lần, để khô da, sát khuẩn lại đầu ngón tay đã mang 
găng bằng cồn. (*)

10 Một tay căng da dưới vùng tiêm, tay kia đâm kim chếch 15o-30o 
so với mặt da, luồn kim vào tĩnh mạch, khi thấy máu trào ra 
hoặc kiểm tra kim vào đúng tĩnh mạch thì tháo dây garô, mở 
khóa cho dịch chảy với tốc độ vừa phải. (*)

11 Dùng gạc che kim, cố định kim và dây truyền, cố định chi vào 
nẹp (nếu cần). Lấy dây garô và gối kê chi ra.

12 Cắm dây cảm biến vào bầu đếm giọt, gắn dây dịch truyền vào 
cơ cấu gắn.

13 Mở khóa dịch truyền tối đa.
14 Đặt thể tích, đặt thời gian truyền, đặt lưu lượng truyền, ấn nút 

“START”.
15 - Giúp NB nằm ở tư thế thoải mái, dặn dò và theo dõi sát toàn 

trạng; 
- Khi truyền hết dịch, rút kim, sát khuẩn chỗ tiêm, băng vô khuẩn.

16 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
17 Ghi phiếu truyền dịch, ghi hồ sơ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM TRẢI GIƯỜNG ĐỢI NGƯỜI BỆNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: vải trải gi ường (gấp theo chiều dọc, mặt trái ra ngoài), 

vải nilon (gấp theo chiều ngang), vải phủ (gấp theo chiều ngang), 
chăn và vỏ chăn (gấp theo chiều dọc), gối và vỏ gối, màn. (*)
Sắp xếp dụng cụ theo thứ tự sử dụng để trên xe và đẩy xe dụng 
cụ đến cạnh giường NB.
THỰC HIỆN

3 Điều chỉnh giường (khóa bánh xe lại nếu có), kéo đệm ngay 
ngắn.

4 Đặt vải trải lên 1/4 về phía đầu giường, sau đó trải đều trên 
mặt đệm.

5 Kéo phẳng vải trải về phía hai đầu đệm, gấp góc vải trải ở đầu 
đệm vuông góc cạnh, ghép phần vải thừa ở giữa xuống dưới đệm 
(lưu ý kéo căng và nhét sâu). (*)

6 Trải vải nilon và vải lót vào 1/3 giữa giường, ghép phần vải thừa 
xuống dưới đệm.

7 Đi về cuối giường, sang bên kia và tiến hành gấp các góc ở phía 
đầu và cuối giường như bước 5 và 6. 

8 Trải chăn lên giường, đầu chăn cách đầu giường 20cm, giắt phần 
chăn phía cuối giường xuống dưới đệm. 

9 Lồng gối vào vỏ và xếp gối lên đầu giường.
10 Xếp đặt ghế, tủ đầu giường cho gọn gàng.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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 BẢNG KIỂM THAY GA TRẢI GIƯỜNG CÓ NGƯỜI BỆNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Giải thích cho NB và người nhà về công việc sẽ làm và hướng dẫn 

những điều cần thiết để hợp tác. 
3 Dụng cụ: vải trải giường gấp theo chiều dọc, mặt trái ra ngoài; vải 

nilon gấp theo chiều ngang; vải lót (phủ trên vải nilon) gấp theo 
chiều ngang; chăn và vỏ chăn gấp theo chiều dọc; gối, vỏ gối và màn.
Sắp xếp lên xe đẩy theo thứ tự sử dụng và đẩy xe đến giường NB.
THỰC HIỆN

4 Đóng cửa tránh gió lùa, đặt ghế cạnh giường bệnh.
5 Kéo bỏ chăn sang ghế, đặt NB nằm sang một bên của giường một 

cách an toàn.
6 Tháo vải trải giường bẩn ở 1/2 giường, nhét sát dưới lưng NB.
7 Trải vải trải giường sạch, đường giữa của vải nằm dọc theo đường 

giữa của giường, kéo thẳng vải bọc hai đầu đệm gấp 2 góc và nhét 
phần thừa dưới đệm, phần còn lại xếp gọn dọc dưới lưng NB.

8 Trải vải nilon, vải lót vào 1/3 giữa giường, nhét phần thừa dưới đệm, 
cuộn nửa còn lại nhét dưới lưng NB.

9 Giúp NB nằm sang phía giường vừa trải xong.
10 Sang bên kia giường tháo vải bẩn cho vào túi đựng đồ bẩn. 
11 Kéo thẳng vải trải gấp 2 góc bọc hai đầu đệm. Kéo vải trải, vải nilon, 

vải lót còn lại nhét sâu dưới đệm.
12 Giúp NB nằm vào giữa giường ở tư thế thích hợp.
13 Thay vỏ chăn, đắp chăn cho NB, nhét mép chăn xuống dưới đệm 

(không kéo căng).
14 Thay vỏ gối.
15 Xếp đặt ghế, tủ đầu giường gọn gàng.
16 Thu dọn dụng cụ, mang vải bẩn về phòng xử lý đồ bẩn hoặc gửi 

nhà giặt.
17 Rửa tay.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG NGƯỜI BỆNH 
THÔNG THƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: bàn chải đánh răng mềm, kem đánh răng, khăn mặt, 

cốc nước sạch, chậu nước sạch, khăn choàng cổ, khay hạt đậu, 
khay đựng các dụng cụ.
Mang khay dụng cụ đến giường bệnh.

3 Giải thích cho NB và người nhà về công việc sẽ làm và hướng 
dẫn những điều cần thiết để hợp tác. 
THỰC HIỆN

4 Đặt NB ở tư thế thích hợp (đầu cao, mặt nghiêng về phía NVYT) 
và choàng khăn qua cổ NB.

5 Làm ướt bàn chải và bôi kem. 
6 Đặt khay hạt đậu dưới cằm (nếu NB ngồi) hoặc dưới má (nếu 

NB nằm).
7 Đưa cốc nước và bản chải đã bôi kem cho NB.
8 Hướng dẫn NB tự đánh răng (chải hàm trên, hàm dưới, mặt 

ngoài, mặt trong).
9 Giúp NB súc miệng thật sạch và nhổ vào khay hạt đậu.
10 Lau mặt cho NB và đặt lại NB ở tư thế thoải mái.
11 Rửa sạch bàn chải, thu dọn dụng cụ đặt vào khay và chuyển tới 

phòng xử lý đồ bẩn.
12 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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 BẢNG KIỂM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG NGƯỜI BỆNH 
ĐẶC BIỆT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Giải thích cho NB và người nhà về công việc sẽ làm và hướng 

dẫn những điều cần thiết để hợp tác.
3 Dụng cụ: gói chăm sóc (kẹp phẫu tích hoặc kẹp Kocher, bát kền, 

gạc củ ấu, gạc miếng); Glycerin; dung dịch để súc miệng hoặc 
bơm rửa (có thể dùng NaCl 0,9%); khăn bông nhỏ, tấm nilon 
nhỏ; bộ dụng cụ hút đờm dãi hoặc bơm tiêm 20ml; khay chữ nhật, 
khay hạt đậu hoặc túi nilon, găng sạch, Canuyn mở miệng.
Mang dụng cụ đến giường NB.
THỰC HIỆN

4 Để NB nằm mặt quay về phía NVYT.
5 Choàng tấm nilon và khăn qua cổ, trước ngực NB, để khay hạt đậu 

dưới má NB.
6 Mang găng sạch, bôi Glycerin (nếu lưỡi trắng và môi khô nứt nẻ), 

tháo răng giả (nếu có).
7 Mở gói dụng cụ, đổ nước muối sinh lý vào bát kền.
8 Dùng kẹp gắp gạc củ ấu, nhúng nước muối sinh lý rửa sạch hàm 

răng nhiều lần (mặt ngoài, mặt nhai, mặt trong) đến khi sạch.
9 Thay gạc củ ấu, lau vòm miệng, lưỡi, 2 góc hàm phía trong má, 

lợi, môi.
10 Giúp NB súc miệng (nếu tỉnh), dùng máy hút hoặc bơm tiêm hút 

sạch nước trong khoang miệng (nếu NB hôn mê).
11 Lau khô miệng bằng gạc, bôi Glycerin vào lưỡi, lợi, môi (nếu cần).
12 Bỏ khay hạt đậu, tháo tấm nilon trước ngực và tháo khăn choàng 

qua cổ NB.
13 Đặt NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
14 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM GỘI ĐẦU NGƯỜI BỆNH TẠI GIƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: dầu gội đầu, 1 khay hạt đậu, 1 tấm vải nilon, 2 khăn bông 

to, 1 khăn mặt, 2 kim băng, 2 bông cầu, lược, máng chữ U, 1 thùng 
đựng nước ấm sạch (37oC), 1 ca múc nước, 1 nhiệt kế đo nhiệt độ 
nước, 1 thùng đựng nước bẩn, máy sấy tóc.
Mang dụng cụ đến giường NB.

3 Giải thích cho NB và người nhà về công việc sẽ làm và hướng dẫn 
những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Khép cửa hoặc tắt quạt (nếu cần) để tránh gió lùa vào NB.
5 Phủ nilon, phủ khăn bông to lên gối.
6 Giúp NB nằm chéo trên giường, đầu thấp hơn vai, choàng khăn 

bông xếp rẻ quạt vào cổ và cố định trên ngực bằng kim băng.
7 Đặt bông cầu vào hai lỗ tai.
8 Chải suôn tóc, chải từ chân tóc đến ngọn tóc (tóc dài chia thành 

từng lọn nhỏ để chải).
9 Đặt máng gội dưới đầu NB, đầu dưới của máng đặt gọn vào thùng 

đựng nước bẩn.
10 Dội nước ướt đều tóc, xoa dầu gội, chà xát khắp da đầu và tóc bằng 

đầu các ngón tay, gốc hai bàn tay đỡ đầu (tránh làm xây xát da đầu 
và tránh để dầu gội vào tai hoặc mắt NB).

11 Dội nước lên tóc nhiều lần cho sạch dầu gội.
12 Dùng khăn mặt rửa mặt cho NB, bỏ bông ở 2 lỗ tai, kéo khăn 

choàng cổ bao kín tóc.
13 Lau khô tóc, sấy tóc, chải tóc.
14 Tháo máng gội cho vào thùng, giúp NB trở về tư thế thoải mái.
15 Dặn dò những điều cần thiết.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
17 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TẮM NGƯỜI BỆNH TẠI GIƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
 LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: 1 bấm móng tay, 2 khăn bông to, 1 khăn bông nhỏ, 1 

tấm nilon, bột talc, cồn, 1 bộ quần áo sạch, 1 tấm vải đắp, 1 bộ 
vải trải giường và áo gối sạch, 1 bình phong, 1 đôi găng tay, kẹp 
Kocher, bông cầu, 1 xô nước ấm sạch, 2 chậu, ca múc nước, xà 
phòng, máy sưởi (về mùa lạnh), túi đựng đồ bẩn, bô dẹt, khay 
hạt đậu.
Mang dụng cụ đến giường bệnh.

3 Giải thích cho NB và người nhà về công việc sẽ làm và hướng 
dẫn những điều cần thiết để hợp tác, cho NB đi đại tiểu tiện.
THỰC HIỆN

4 Tắt quạt/bật máy sưởi, đóng cửa, che bình phong. 
5 Đi găng, cắt móng tay móng chân cho NB (nếu cần), phủ vải đắp 

lên NB, cởi quần áo NB cho vào túi đựng đồ bẩn.
6 Dùng khăn bông nhỏ rửa mặt cho NB bằng nước sạch theo trình 

tự: lau 2 mắt (từ trong ra ngoài), lau trán, 2 má, quanh miệng, tai, 
cằm, cổ, gáy.

7 Kéo vải đắp để lộ tay, trải khăn bông to phía dưới từ cẳng tay 
đến nách, dùng khăn lau 2 tay từ cổ tay đến nách bằng nước, xà 
phòng, lau lại bằng nước sạch rồi lau khô (lau xa trước, gần sau, 
hạn chế nước rơi xuống giường).

8 Trải nilon, đặt chậu nước lên trên gần sát người NB, cho 2 hai bàn 
tay NB vào chậu nước rửa sạch và lau khô (chú ý các kẽ ngón tay 
và phải thay nước mỗi khi bẩn). 

9 Kéo vải đắp để lộ ngực, bụng, hố nách; tắm ngực, bụng, hố nách 
rồi lau khô; phủ vải đắp che kín người NB.

10 Đặt khăn bông từ cẳng chân đến bẹn: tắm cẳng chân, đùi với nước 
và xà phòng, lau sạch rồi lau khô.

11 Đặt bô dẹt, dùng kềm gắp bông rửa sạch vùng hậu môn sinh dục 
và lau khô.
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TT CÁC BƯỚC
 LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

12 Trải nilon, đặt chậu nước cuối giường, nhúng 2 bàn chân NB vào 
chậu nước, dùng xà phòng rửa sạch và lau khô.

13 Thay nước sạch.
14 Giúp NB nằm nghiêng hoặc nằm sấp, lót khăn dài theo lưng: tắm 

lưng từ thắt lưng trở lên, tắm mông từ thắt lưng trở xuống, lau khô.
15 Dùng bông cồn, bột talc xoa vùng lưng, mông hoặc các vùng tỳ 

đè trước, sau đó đến các vùng khác.
16 Để NB trở về tư thế thoải mái, mặc quần áo cho NB và dặn dò 

những điều cần thiết.
17 Thay vải trải giường và áo gối (nếu cần), thu dọn dụng cụ.
18 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHƯỜM NÓNG KHÔ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ: túi chườm, nước chườm, chậu (ca) đựng nước, nhiệt kế 

đo nhiệt độ nước, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, khăn bông, hoặc vỏ 
túi chườm, Vaseline.

3 Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên và hướng dẫn 
NB những điều cần thiết để hợp tác.

4 Để NB ở tư thế thuận tiện.
THỰC HIỆN

5 Kiểm tra nhiệt độ của nước chườm theo chỉ định (khoảng 50-60oC), 
đổ nước chườm vào túi chườm, đuổi khí, vặn chặt túi. (*)

6 Dốc ngược túi chườm để kiểm tra xem có rỉ nước không, lau 
khô túi, dùng khăn bọc phía ngoài túi. Mang dụng cụ đến bên 
giường bệnh.

7 Bộc lộ vùng chườm, từ từ đặt túi lên vùng định chườm (trẻ nhỏ: 
đặt túi dọc theo thân mình), miệng túi quay lên trên.

8 Hỏi NB xem có nóng quá không? Nếu nóng quá cần cho thêm 
nước lạnh hoặc bọc thêm khăn/vải vào túi chườm.

9 Cố định túi chườm vào vùng chườm, dặn dò NB những điều cần thiết.
10 Theo dõi vùng chườm và thân nhiệt, 20-30 phút thay nước 1 lần, 

thay đổi vị trí (nếu cần chườm tiếp).
11 Sau chườm: NVYT giúp NB trở về tư thế thoải mái và cảm ơn NB.
12 Thu dọn dụng cụ (bỏ túi chườm, đổ nước, treo ngược túi).
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHƯỜM NÓNG ƯỚT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ: bình hoặc phích đựng nước nóng (hoặc dung dịch chườm 

theo chỉ định), gạc miếng, 2 khăn bông, chậu đựng nước, nhiệt kế 
đo nhiệt độ nước, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, Vaseline, 2 kẹp phẫu 
tích hoặc kẹp Kocher, tấm nilon.
Mang dụng cụ đến bên giường bệnh.

3 Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên và hướng dẫn 
NB những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB nằm ở tư thế thoải mái nhất, bộc lộ vùng chườm. 

5 Trải tấm nilon dưới vùng chườm để tránh ướt giường.
6 Kiểm tra nhiệt độ của nước chườm (khoảng 40-50oC), nhúng khăn 

hoặc gạc miếng vào chậu nước. (*)
7 Vắt khăn hoặc gạc miếng cho khô vừa phải, mở rộng khăn hoặc 

gạc miếng, từ từ đắp lên vùng chườm.
8 Phủ khăn khô còn lại lên trên khăn hoặc gạc miếng vùng chườm.
9 Theo dõi vùng chườm và thân nhiệt NB. Thay khăn hoặc gạc 

miếng khi hết nóng (10-15 phút).
10 Chườm xong, lấy khăn hoặc gạc miếng ra, lau khô vùng chườm 

(thoa Vaseline nếu da vùng chườm đỏ và NB kêu rát).
11 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết và 

cảm ơn NB.
12 Thu dọn dụng cụ.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHƯỜM LẠNH BẰNG TÚI CHƯỜM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ: túi chườm, đá lạnh để chườm, dụng cụ đập đá, bao túi 

hoặc khăn, băng vải, bột talc.
3 Chào hỏi NB, thông báo và giải thích công việc sắp làm, động 

viên và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Đập đá, cho đá vào túi chườm (1/2-2/3 túi).
5 Đuổi khí, vặn chặt túi chườm, dốc ngược túi, kiểm tra độ chặt 

của nút, lau khô, dùng khăn bọc phía ngoài túi.
6 Đưa dụng cụ đến giường NB.
7 Để NB nằm ở tư thế thoải mái, bộc lộ vùng chườm.  
8 Đặt từ từ túi lên vùng định chườm, miệng túi quay lên trên, cố 

định túi chườm.
9 Theo dõi vùng chườm và thân nhiệt NB, đổ bớt nước cho thêm 

đá khi đá tan để duy trì nhiệt độ chườm theo chỉ định và theo 
cảm nhận của NB. 

10 Thay đá trong túi chườm 3 giờ một lần.
11 Chườm xong, lau khô vùng chườm, xoa bột talc.
12 Giúp NB trở về tư thế thoải mái (nếu cần), dặn dò những điều 

cần thiết và cảm ơn NB.
13 Thu dọn dụng cụ. 
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHƯỜM LẠNH ƯỚT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 Dụng cụ: nước chườm, gạc miếng, khăn bông, chậu đựng nước, 

nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, tấm nilon.
Mang dụng cụ đến bên giường bệnh.

3 Chào hỏi NB, thông báo và giải thích công việc sắp làm, động 
viên và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB nằm ở tư thế thoải mái nhất, bộc lộ vùng chườm.  
5 Trải tấm nilon dưới vùng chườm để tránh ướt giường.
6 Kiểm tra nhiệt độ của nước chườm, nhúng khăn hoặc gạc miếng 

vào chậu nước. (*)
7 Vắt khăn hoặc gạc miếng khô vừa phải, mở rộng khăn hoặc gạc 

miếng, từ từ đắp lên vùng chườm.
8 Theo dõi vùng chườm và thân nhiệt NB. Thay khăn hoặc gạc 

miếng 10-15 phút/lần.
9 Chườm xong, lấy khăn hoặc gạc miếng ra, lau khô vùng chườm. 

10 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết và 
cảm ơn NB.

11 Thu dọn dụng cụ. 
12 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐẶT NGƯỜI BỆNH Ở TƯ THẾ NGHỈ NGƠI, 
TRỊ LIỆU THÔNG THƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: gối các loại (gối cứng, gối mềm, gối hình trụ, vòng 

đệm chống loét các loại (vòng cao su bơm hơi, vòng bông, nệm 
nước), vải đắp.

2 NVYT mang trang phục (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
3 NB: đối chiếu, thông báo, giải thích cho NB hoặc người nhà biết 

mục đích công việc sắp làm, động viên và hướng dẫn NB và 
người nhà những điều cần thiết để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Mang dụng cụ đến giường NB.
Tư thế nằm ngửa thẳng

5 Đặt NB nằm thẳng lưng, đầu không có gối, chân duỗi thẳng, bàn 
chân vuông góc với cẳng chân.
Tư thế nằm ngửa đầu thấp nghiêng về một bên

5 Đặt NB nằm thẳng, đầu không có gối, chân giường phía chân 
được kê cao theo y lệnh, có thể kê gối dưới vai và kê cao 2 cẳng 
chân NB bằng 1 gối to. Đắp ấm cho NB.
Tư thế nằm ngửa đầu hơi cao

5 Đặt NB nằm ngửa.
6 Nâng đầu NB lên tư thế thẳng lưng 30o so với mặt giường. (*)
7 Kê gối dưới đầu và vai.
8 Chân hơi co, kê gối tròn và dài dưới khoeo chân. Lót một vòng 

đệm chống loét dưới mông nếu NB nằm lâu.
Tư thế nửa nằm nửa ngồi (Fowler)

5 Người phụ nâng NB ngồi dậy.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

6 Nâng cao phía đầu giường lên 40-50o. (*)

7 Để gối lên phía đầu, đỡ NB nằm nhẹ nhàng ngả đầu trên gối. Lót 
một vòng đệm chống loét dưới mông (nếu NB nằm lâu).

8 Đặt gối cứng phía cuối giường giúp NB tỳ chân lên để người 
khỏi tụt xuống và bàn chân khỏi đổ về tư thế xấu.
Tư thế nằm sấp

5 NVYT đứng ở một bên giường, đặt NB nằm ngửa sát mép bên 
giường đối diện, tay NB để sát lưng, hai chân NB bắt chéo nhau.

6 NVYT một tay đỡ bả vai, một tay đỡ mông NB.
7 Lật nghiêng NB về phía bên mình và nhẹ nhàng đặt NB nằm 

sấp, đầu nghiêng về một bên, một bên mặt NB đặt lên gối mềm, 
để 2 tay NB lên gối phía đầu.
Tư thế nằm nghiêng

5 NVYT đứng ở một bên giường, đặt NB nằm ngửa sát mép bên 
giường đối diện.

6 NVYT một tay đỡ bả vai, một tay đỡ mông NB.
7 Lật nghiêng NB về phía bên mình, đầu có thể gối hoặc không.
8 Chân trên co nhiều, chân dưới hơi co hoặc duỗi thẳng (2 chân 

không được đè lên nhau).

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHĂM SÓC NGỪA LOÉT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ: xà phòng, khăn bông to, nhỏ, găng tay sạch, cồn 70o, 
bông khô, bột talc, đệm hơi hoặc đệm n ước, găng sạch, khay hạt 
đậu, chậu nước ấm, vải trải giường, khăn phủ. 
Mang dụng cụ đến giường bệnh.

2 Chào hỏi NB, thông báo và giải thích công việc sắp làm, động 
viên và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
THỰC HIỆN

4 Giúp NB nằm ở tư thế thuận tiện.
5 Mang găng sạch.
6 Thay vải lót hoặc miếng lót cho NB.
7 Lau rửa sạch những vùng ẩm  ướt, vùng tỳ đè dễ bị loét bằng xà 

phòng và nước ấm, sau đó dùng khăn bông lau khô.
8 Xoa, bóp những vùng dễ bị loét do chèn ép, tỳ đè, sau đó xoa bột 

talc vào những vùng ẩm ướt.
9 Thay quần áo cho NB, thay vải trải giường.

10 Đặt NB nằm trên đệm hơi hoặc đệm nước (giữ cho da NB luôn 
khô, sạch).

11 Hướng dẫn người nhà hỗ trợ thay đổi tư thế cho NB sau mỗi 2 giờ.
12 Sắp xếp lại giường bệnh và thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM GIÚP NGƯỜI BỆNH UỐNG THUỐC

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
2 - Khay chữ nhật, bình đựng nước uống, cốc, thìa, khăn lau; 

- Thuốc theo y lệnh, sổ hoặc phiếu thuốc, phiếu công khai thuốc. 
Lấy thuốc theo y lệnh, cho vào khay (đúng ô của NB), đọc tên 
thuốc và kiểm tra thuốc lần 1;
- Dụng cụ đo lường: dụng cụ đếm thuốc viên, cốc chia độ, thìa, 
ống đếm giọt (phù hợp với loại thuốc NB uống);
- Dụng cụ tán thuốc, ống hút (nếu cần);
- Giỏ đựng rác.  

3 Giải thích cho NB công việc sắp làm, động viên và hướng dẫn NB 
những điều cần thiết để hợp tác. 
THỰC HIỆN

4 Kiểm tra đối chiếu NB.
5 Giúp NB ngồi hoặc nằm cao đầu.
6 Lấy thuốc, kiểm tra thuốc lần 2:

- Thuốc viên: dùng nắp lọ hoặc khay đếm thuốc; 
- Thuốc nước: lắc đều chai thuốc, đo lường thuốc theo chỉ định;
- Thuốc giọt: cho 1 ít nước vào cốc, để thẳng ống đếm giọt, hút 
và nhỏ vào ly nước đúng số giọt theo chỉ định.

7 Kiểm tra thuốc lần 3 trước khi cất lọ thuốc vào vị trí quy định. 
8 Thực hiện công khai thuốc cho NB.
9 Lấy nước, đưa thuốc cho NB, giúp NB uống thuốc.

10 Lau miệng cho NB, giúp NB trở về tư thế thoải mái và dặn dò 
những điều cần thiết. 

11 Đánh dấu tên thuốc vừa cho NB uống. Hướng dẫn NB hoặc người 
nhà ký vào phiếu thuốc.

12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BÔI THUỐC, NHỎ THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: thuốc theo y lệnh, nước nóng hoặc nước đá (nếu cần), 

sổ hoặc phiếu thuốc, khay hạt đậu, tăm bông, gạc hoặc bông khô.
THỰC HIỆN

3 Mang dụng cụ đến giường bệnh, thực hiện 5 đúng.
4 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn. Mang găng tay (nếu cần).
5 Lấy thuốc và kiểm tra thuốc, thực hiện 3 kiểm tra - 5 đối chiếu 

hoặc 5 đúng.
6 Thông báo và giải thích cho NB biết việc sắp làm.

Bôi thuốc
7 Vệ sinh sạch sẽ vùng da chuẩn bị bôi thuốc.
8 Lấy thuốc đúng liều chỉ định, xoa nhẹ lên vùng da cần bôi cho 

thuốc ngấm đều.
Nhỏ thuốc nước vào mắt

7 Hướng dẫn NB nằm ngửa, hoặc ngồi trên ghế tựa, đầu ngửa.
8 Kéo nhẹ mi dưới, nhỏ 2-3 giọt thuốc vào cùng đồ trong, hướng 

dẫn NB chớp mắt.
9 Chấm khô nước chảy ra 2 bên mí mắt bằng gạc hoặc bông khô.

Tra thuốc mỡ vào mắt
7 Kéo mi mắt dưới, tra lượng thuốc mỡ dài bằng hạt thóc vào cùng 

đồ mi dưới. Hướng dẫn NB chớp mắt vài lần cho thuốc tan đều.
8 Chấm khô nước chảy ra 2 bên mí mắt bằng gạc hoặc bông khô.

Nhỏ thuốc vào mũi
7 NB nằm hoặc ngồi ngửa đầu ra sau.
8 Tay không thuận đỡ đầu NB. Dùng tăm bông làm vệ sinh mũi 

(nếu cần).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

9 Tay thuận nhỏ 2-3 giọt thuốc vào thành trong mũi, dùng 2 tay 
day nhẹ vào cánh mũi cho thuốc ngấm đều.

10 Hướng dẫn NB giữ nguyên tư thế đó 3-5 phút trước khi trở về 
tư thế thoải mái.
Nhỏ thuốc vào tai

7 NB ngồi hoặc nằm nghiêng về bên tai không tra thuốc.

8 Làm căng ống tai:      
- Người lớn: kéo nhẹ vành tai lên trên và ra sau;
- Trẻ em: kéo nhẹ vành tai xuống dưới và ra sau.

9 Tay thuận nhỏ thuốc vào thành ống tai (không nhỏ thẳng vào 
màng nhĩ).

10 Giúp NB nằm nghỉ ngơi tư thế thoải mái, xoa nhẹ vùng trước 
nắp tai.

11 Đặt bông cầu ở bên dưới tai ngoài để thấm nếu thuốc chảy ra 
ngoài (không bịt lỗ tai).
KẾT THÚC

1 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.

2 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM LẤY MÁU TĨNH MẠCH LÀM XÉT NGHIỆM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, khăn trải khay, trụ cắm kẹp, kẹp 

Kocher, bơm kim tiêm thích hợp, cốc đựng bông cồn 70o, dây 
garô, gối kê tay, ống nghiệm, giá để ống nghiệm, găng tay, 
khay hạt đậu, hộp đựng vật sắc nhọn, phiếu xét nghiệm, bút 
viết trên kính.

3 Thông báo, giải thích mục đích công việc sắp làm, động viên và 
hướng dẫn NB những điều cần thiết để NB hợp tác.

THỰC HIỆN

4 Hướng dẫn NB nằm hoặc ngồi tư thế phù hợp, bộc lộ vùng 
lấy máu.

5 Viết các thông tin của NB lên ống nghiệm.
6 Chọn tĩnh mạch, đặt gối kê tay, dây garô.
7 NVYT mang găng, buộc dây garô trên vùng lấy máu từ 3-5cm, 

yêu cầu NB nắm chặt bàn tay.
8 Sát khuẩn vị trí lấy máu từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 

lần, chờ khô.
9 Sát khuẩn lại tay ngoài găng. 

10 Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm, đâm kim chếch 30o so 
với mặt da vào tĩnh mạch, thấy máu trào vào bơm tiêm. (*)

11 Rút từ từ lượng máu theo loại xét nghiệm đã được chỉ định, theo 
dõi sắc mặt NB.

12 Tháo dây garô, kéo chệch da, rút kim, đặt bông cồn lên vị trí 
đâm kim.

13 Tháo kim bỏ vào hộp đựng vật sắc nhọn.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

14 Để bơm tiêm chếch với thành trong ống nghiệm một góc 45o, 
bơm máu từ từ vào thành ống nghiệm, lắc nhẹ ống máu (nếu 
có chất chống đông), đặt ống nghiệm có máu NB vào giá để 
ống nghiệm.

15 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
16 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
17 Ghi hồ sơ, bảo quản mẫu bệnh phẩm và gửi đến phòng xét 

nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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 BẢNG KIỂM LẤY MÁU MAO MẠCH LÀM XÉT NGHIỆM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, khăn trải khay, cốc đựng bông cồn 70o, 

2 lam kính, 1 la men, bông khô, kim chích máu vô khuẩn, phiếu 
xét nghiệm, bút viết trên kính, găng tay.

3 Thông báo, giải thích mục đích công việc sắp làm, động viên, 
hướng dẫn NB những điều cần thiết để họ hợp tác.  
THỰC HIỆN

4 Hướng dẫn NB nằm hoặc ngồi bộc lộ vùng chọn lấy máu mao 
mạch, chà xát da vùng lấy máu để ấm da giúp máu lưu thông.

5 NVYT mang găng, sát khuẩn vị trí lấy máu trên NB (đầu ngón 
tay 3, 4 ở người lớn; hoặc gót chân/đầu ngón chân cái ở trẻ dưới 
1 tuổi; hoặc dái tai NB), để chất sát khuẩn khô tự nhiên.

6 NVYT một tay bóp chặt đầu ngón/gót chân hoặc dái tai của NB, 
một tay cầm kim chích nhanh một nhát gọn qua da sâu khoảng 
2mm vào vị trí đã sát khuẩn. (*)

7 Dùng bông khô lau bỏ giọt máu đầu, lấy giọt thứ hai lên lam kính 
làm giọt đàn.

8 Lau khô ngón tay lần 2, vuốt nhẹ đầu ngón tay cách xa chỗ chích 
để lấy giọt máu thứ 3 lên lam kính làm giọt đặc.

9 Đặt bông lên vị trí đâm kim, hướng dẫn NB giữ bông tránh 
chảy máu.

10 Ghi thông tin NB lên lam kính (tên, số giường hoặc số phiếu...).
11 Để khô, gói lại, gửi lên khoa xét nghiệm.
12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi hồ sơ: ngày giờ lấy máu, tên người lấy máu.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM LẤY ĐỜM XÉT NGHIỆM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, khăn vô khuẩn trải khay, tăm bông vô 

khuẩn, ống nhổ, hộp đựng đờm, bút.
3 Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên, hướng dẫn 

NB những điều cần thiết để NB hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Giúp NB súc miệng hoặc đánh răng.
5 Hướng dẫn NB ho mạnh rồi khạc đờm vào ống nhổ.
6 Mang găng, dùng tăm bông lấy ít đờm cho vào hộp đựng đờm, 

đậy kín (nếu NB ít đờm, hoặc không khạc được đờm: dùng tăm 
bông quệt vào niêm mạc miệng họng rồi phết lên phiến kính 
hoặc để cả tăm bông vào ống nghiệm tiệt khuẩn gửi lên phòng 
xét nghiệm).

7 Ghi thông tin NB lên hộp đựng đờm (tên, số giường hoặc số 
phiếu...).

8 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
9 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.
10 Gửi bệnh phẩm xét nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM LẤY NƯỚC TIỂU GIỮA DÒNG 
HOẶC 24 GIỜ LÀM XÉT NGHIỆM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 

2 Dụng cụ: 
- Lấy nước tiểu giữa dòng: ống nghiệm, giấy xét nghiệm, bình 
chứa nước tiểu có vạch;
- Lấy nước tiểu 24 giờ: ống nghiệm, giấy xét nghiệm, bình 
chứa nước tiểu có vạch, chất chống phân hủy.

3 Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên và hướng 
dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác, che bình phong 
(nếu cần).

THỰC HIỆN

1. Lấy nước tiểu giữa dòng

4 Hướng dẫn NB rửa bộ phận sinh dục ngoài.

5 Hướng dẫn NB cách lấy nước tiểu giữa dòng cho vào ống 
nghiệm (1/2-2/3 ống).

6 Ghi nhãn ống nghiệm gửi lên phòng xét nghiệm.

7 Thu dọn dụng cụ.   

8 Ghi phiếu chăm sóc.

2. Lấy nước tiểu 24 giờ

4 8 giờ sáng cho NB đi tiểu hết nước tiểu và ghi giờ.

5 Lấy bình sạch ghi họ tên NB.

6 Cho chất chống phân hủy vào bình.

7 Dặn NB hứng nước tiểu vào bình kể cả lúc đi đại tiện.

8 Để bình vào chỗ mát và đậy kín.

9 8 giờ sáng hôm sau bảo NB đi tiểu lần cuối vào bình.

10 Đo lượng nước tiểu 24h. 
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

11 Lắc đều, lấy 5ml mẫu nước tiểu gửi lên phòng xét nghiệm.

12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.   

13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM LẤY MỦ LÀM XÉT NGHIỆM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên và hướng dẫn 

NB những điều cần thiết để hợp tác.
3 Dụng cụ: khay chữ nhật, bơm tiêm, tăm bông vô khuẩn, kẹp, 

lam kính hoặc ống nghiệm vô khuẩn, khay hạt đậu, bút, găng 
tay vô khuẩn.   

4 Mang dụng cụ đến giường bệnh.
THỰC HIỆN

5 NVYT mang găng tay vô khuẩn.
Vết thương hở

6a Mở vết thương, dùng tăm bông lấy ít mủ phết lên lam kính, chờ 
khô rồi đậy lam kính khác lên (trường hợp ít mủ, cho cả tăm bông 
vào ống nghiệm). Rửa và băng vết thương lại.
Vết thương kín

6b Bộc lộ vết thương, sát khuẩn, dùng bơm tiêm rút mủ, cho vào ống 
nghiệm (trường hợp ít mủ gửi cả bơm tiêm).

7 Ghi nhãn, gửi xét nghiệm.
8 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

9 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY QUA MŨI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

2 Dụng cụ: 
- Ống thông Levin đúng cỡ số của NB, bơm cho ăn 50ml, gạc 
miếng, đè lưỡi, bát kền, cốc đựng nước chín, dầu nhờn Parafi n, 
kẹp Kocher;
- Khay hạt đậu, tăm bông, băng dính, tấm nilon, khăn bông lớn, 
khăn bông nhỏ, túi nilon, dây thun, kim băng, găng tay, bơm tiêm 
15-20ml, ống nghe, thùng đựng rác thải y tế, rác sinh hoạt.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và mang dụng cụ đến bệnh phòng 
hay phòng thủ thuật.

3 NB: Đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết thủ thuật sắp làm, động viên và hướng 
dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.

THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế phù hợp: nằm đầu cao hoặc nâng cao đầu giường.

5 Choàng nilon và khăn bông lên ngực của NB, đặt khay hạt đậu 
dưới cằm hoặc cạnh má.

6 Vệ sinh mũi hoặc miệng NB.

7 Sát khuẩn tay và mang găng vô khuẩn.

8 Đo ống thông, đánh dấu: đo từ cánh mũi - dái tai - mũi ức NB.

9 Bôi trơn ống thông bằng dầu nhờn Parafi n.

10 Đưa ống thông vào dạ dày đúng kỹ thuật: tay thuận cầm ống 
thông cách đầu ống 10cm (như cầm bút), đưa ống thông vào 
qua mũi NB, nói NB há miệng thở đều nuốt ống thông, nhẹ 
nhàng đẩy ống thông vào theo nhịp nuốt tới vị trí đã đánh 
dấu. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
11 Kiểm tra xem ống thông vào dạ dày bằng 1 trong 3 cách sau: (*)

- Cách 1: nhúng đầu ngoài của ống thông vào nước, nếu không 
có bọt khí nổi lên là đ ược;
- Cách 2: dùng bơm tiêm bơm 15-20ml khí qua đầu ngoài ống 
thông vào dạ dày, đồng thời dùng ống nghe đặt lên vùng thượng 
vị, nếu nghe có tiếng khí lưu chuyển là đ ược;
- Cách 3: dùng bơm tiêm hút qua đầu ngoài ống thông thấy có 
dịch dạ dày hoặc thức ăn chưa tiêu.

12 Cố định ống chắc chắn vào má. 

13 Nút kín đầu ngoài của ống thông bằng gạc, cho đầu ngoài ống 
thông vào túi nilon cố định dưới gối bằng kim băng.

14 Lau miệng cho NB và giúp họ trở về tư thế thoải mái.

15 Dặn NB/người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.

16 Thu dọn dụng cụ trả về nơi quy định, rửa tay.

17 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM CHO NGƯỜI BỆNH ĂN QUA ỐNG THÔNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Xem hồ sơ bệnh án, xem thực đơn đối chiếu NB.
2 NB: thông báo và giải thích cho NB/người nhà biết về công 

việc sắp làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để 
hợp tác. 

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
4 Dụng cụ vô khuẩn: 1 khay vô khuẩn đựng, 1 ống thông Levin 

(trẻ nhỏ dùng thông Nelaton), 1 bơm tiêm 50ml, 1 phễu, gạc, 1 
đè lưỡi (nếu cần), 1 cốc đựng dầu Parafi n, 1 đôi găng tay;
Dụng cụ sạch và dụng cụ khác:
- 1 khay sạch đựng: 1 trụ cắm kẹp, 2 kẹp, 1 kéo, 1 cuộn băng 
dính, 1 bát đựng thức ăn, lọ đựng dầu nhờn, 1 cốc nước chín, 1 
ống nghe; 
- 1 khăn bông, 1 tấm nilon, 1 khay hạt đậu, túi đựng rác thải;
- Bình phong.
THỰC HIỆN

5 - Mang dụng cụ đến bên giường bệnh;
- Để NB ở tư thế phù hợp (NB ngồi quay mặt về phía người làm 
thủ thuật hoặc nằm đầu cao; trẻ em phải có người bế trẻ ở tư thế 
đầu cao; NB hôn mê phải nằm nghiêng đầu thấp).

6 Kéo bình phong che để tránh ảnh hưởng đến NB khác.
7 Nhẹ nhàng choàng nilon, khăn mặt bông lên ngực NB, đặt khay 

hạt đậu dưới cằm (nếu NB ngồi) hoặc cạnh má (nếu NB nằm).
8 Vệ sinh mũi hoặc miệng cho NB, cắt băng dính.
9 Sát khuẩn tay, mở khay vô khuẩn, đổ dầu nhờn ra cốc, đi găng.

10 Đo ống thông đánh dấu mức đo bằng băng dính và cuộn lại để 
tránh chạm ống thông vào NB.
Cách đo ống thông:
- Người lớn: đo từ miệng đến rốn NB hoặc đo từ cánh mũi - dái 
tai - mũi ức NB;
- Với trẻ em: đo 1/5 chiều dài cơ thể trẻ + 6,3cm.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
11 Bôi dầu nhờn vào đầu ống thông, một tay cầm đầu ống, một 

tay cầm phần ống còn lại và nhẹ nhàng đưa ống qua một bên lỗ 
mũi/miệng NB. Khi ống thông vào đến họng (khoảng 10cm), 
bảo NB nuốt, đồng thời 1 tay nâng đầu NB cho cổ hơi gập về 
phía trước, một tay đẩy ống thông vào dạ dày đến khi vạch đánh 
dấu ở ngang cánh mũi NB thì dừng lại. Nếu NB ho sặc sụa hoặc 
tím tái khó chịu thì phải rút ống thông ra ngay.

12 Kiểm tra để đảm bảo ống thông đã vào dạ dày bằng 1 trong 3 
cách:
- Cách 1: nhúng đầu ngoài của ống thông vào nước nếu không 
có bọt nổi lên là đ ược;
- Cách 2: dùng bơm tiêm hút qua đầu ngoài ống thông thấy có 
dịch dạ dày hoặc thức ăn chưa tiêu;
- Cách 3: dùng bơm tiêm bơm hơi vào ống thông đồng thời 
dùng ống nghe để xem hơi có vào dạ dày không.

13 Cố định ống thông bằng băng dính vào mũi và má NB, lắp 
phễu hoặc bơm tiêm 50ml vào đầu ngoài của ống thông, để 
nghiêng đầu NB sang một bên, đổ một ít nước chín cho chảy 
qua ống thông.

14 Bơm hoặc đổ thức ăn từ từ đến khi hết, theo dõi sắc mặt NB.
15 Bơm nước chín (20ml) tráng ống thông.
16 - Nếu lưu ống thông thì nút kín đầu ống, gài vào đầu giường 

NB;
- Nếu rút ống thông thì rút từ từ đến khi còn khoảng 20cm thì 
kẹp đầu ống thông rồi rút hết, rút đến đâu dùng gạc khô lau sạch 
đến đấy.

17 Lau miệng cho NB, giúp NB trở về tư thế thoải mái, theo dõi 
NB sau ăn, dặn dò NB và người nhà những điều cần thiết.

18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM CHO NGƯỜI BỆNH ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Xem hồ sơ bệnh án, xem thực đơn đối chiếu NB.
2 Thông báo, giải thích, cho NB hoặc người nhà biết công việc sắp 

làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để hợp tác.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
4 Dụng cụ: khay cho ăn gồm: bát đĩa, dao, dĩa, thìa, đũa, khăn bông 

nhỏ, khăn lau miệng, cốc đựng nước chín, bát thức ăn, thức ăn 
tráng miệng, khay hạt đậu.

5 Lấy thức ăn vào bát, đĩa và sắp xếp vào khay cho đẹp mắt.
6 Mang khay ăn đến bên giường bệnh, đặt nơi thích hợp trước mặt NB.

THỰC HIỆN
7 Đặt NB nằm hoặc ngồi theo tư thế thích hợp.
8 Choàng khăn trước ngực NB. 
9 Giúp NB súc miệng nhổ vào khay hạt đậu.

10 Xúc cho NB từng thìa một (nếu NB không tự làm được) cho đến 
khi hết.

11 Ân cần động viên để NB ăn ngon miệng và ăn hết khẩu phần.
12 Giúp NB ăn thức ăn tráng miệng, uống nước.
13 Lau miệng cho NB, bỏ khăn quàng cổ ra.
14 Giúp NB trở về tư thế thích hợp.
15 Dặn dò NB những điều cần thiết.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
17 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM GIÚP NGƯỜI BỆNH THỞ KHÍ DUNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Thuốc theo y lệnh, NaCl 0,9%;
- Bầu khí dung, nắp cản khí, mặt nạ phù hợp với lứa tuổi, dây 
dẫn;
- Máy khí dung;
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xô đựng dung dịch khử 
nhiễm, thùng đựng rác.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng, mang dụng cụ đến giường NB.

3 NB: đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết thủ thuật sắp làm, động viên và hướng 
dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Giúp NB ở tư thế thích hợp (ngồi hoặc nằm đầu cao).
5 Sát khuẩn tay nhanh.
6 Pha thuốc với NaCl 0,9% theo đúng y lệnh.
7 Chuẩn bị máy: nối bộ phun sương vào máy khí dung; bật kiểm 

tra sự hoạt động của máy, tắt máy.
8 Áp mặt nạ kín vào mũi và miệng NB.
9 Bật máy cho NB thở.
10 Theo dõi tình trạng NB trong suốt quá trình thở khí dung.
11 Khi hết thuốc, tắt máy, tháo rời từng bộ phận ngâm vào xô 

đựng dung dịch khử nhiễm.
12 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò NB những điều cần 

thiết và cảm ơn họ.
13 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Đ
iều dưỡng cơ bản

BẢNG KIỂM THÔNG TIỂU (nam và nữ)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Xem hồ sơ bệnh án, xem y lệnh, đối chiếu NB.

2 Thông báo, giải thích cho NB hoặc người nhà biết công việc 
sắp làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để hợp 
tác (vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài nếu có thể; hướng dẫn NB 
cách hít vào sâu và dặn nhẹ để giãn cơ thắt bàng quang trong 
quá trình thông tiểu).

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay 
thường quy.

4 Dụng cụ:
- Khay dụng cụ vô khuẩn đựng: 1 kẹp Kocher, 1 khay hạt đậu, 1 
săng có lỗ, 2 vải phủ đùi, 1 ống thông Foley cỡ phù hợp với NB 
(số 14-16 cho người lớn, số 8-10 cho trẻ em); 1 đôi găng tay vô 
khuẩn; 3 ống nghiệm, 1 bơm tiêm 10-20ml, gạc, bông, dầu nhờn;
- Khay đựng dụng cụ sạch gồm: 1 kẹp Kocher không mấu, 1 
khay hạt đậu, 1 túi đựng nước tiểu, 1 tấm nilon, 1 hộp bông cồn 
sát khuẩn, 1 lọ Betadine, 1 lọ nước muối sinh lý, giá đựng ống 
nghiệm;
- Dụng cụ khác gồm: bình phong, bô dẹt, bốc đựng nước rửa bộ 
phận sinh dục (nếu NB nặng nằm tại chỗ) và cọc treo bốc, nước 
xà phòng loãng, nước đun sôi để nguội, sổ y lệnh.
THỰC HIỆN

5 NVYT đóng cửa, tắt quạt, che bình phong, đắp vải lên người 
NB, trải tấm nilon dưới mông NB. 

6 NB cởi quần, phủ vải lên đùi cho NB, để NB nằm chống chân 
lên giường. 

7 Nếu NB không tự làm vệ sinh được bộ phận sinh dục ngoài 
trước đó: NVYT đặt sẵn bô dẹt dưới mông NB, rửa bộ phận 
sinh dục ngoài của NB bằng nước xà phòng loãng hoặc nước 
đun sôi để nguội, rửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khi 
xong đổ nước bẩn đi.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
8 NVYT sát khuẩn tay, mang găng vô khuẩn.

9 Trải săng có lỗ, đặt khay hạt đậu vô khuẩn giữa hai đùi NB.

Thông tiểu nam

10 Tay không thuận lót gạc cầm dương vật NB, kéo bao quy đầu để 
lộ lỗ tiểu, dùng kìm gắp bông (hoặc gạc củ ấu) sát khuẩn bằng 
Betadine ba lần (từ lỗ tiểu ra hết bao quy đầu). 

11 Bôi dầu nhờn vào đầu ống thông khoảng 15-20cm, dùng kẹp 
kẹp ống thông ở trước ngành đôi của ống.

12 Tay không thuận nâng dương vật vuông góc với thành bụng, tay 
kia cầm ống thông đưa nhẹ nhàng vào lỗ tiểu của NB khoảng 
10cm (đuôi ống để vào khay hạt đậu), khi cảm thấy vướng thì 
hạ dương vật xuống song song với thành bụng và tiếp tục nhẹ 
nhàng đưa ống thông vào khoảng 10-15cm đến khi có nước tiểu 
chảy ra.
Thông tiểu nữ

10 Đặt 2 miếng gạc lên bộ phận sinh dục để NVYT đặt ngón cái 
và ngón trỏ của tay không thuận, tay thuận dùng kẹp gắp bông 
(hoặc gạc củ ấu) sát khuẩn theo trình tự: 
- Lần 1: sát khuẩn 2 bên môi lớn;
- Lần 2: sát khuẩn 2 môi bé;
- Lần 3: sát khuẩn lỗ tiểu (sát khuẩn theo 1 chiều từ trên xuống 
dưới).

11 Bôi dầu nhờn vào đầu ống thông khoảng 5-7cm, dùng kẹp kẹp 
ống thông ở trước ngành đôi của ống.

12 Dùng 2 ngón tay bộc lộ lỗ tiểu, nhẹ nhàng đưa ống thông qua lỗ 
tiểu khoảng 4-5cm đến khi có nước tiểu chảy ra.

13 - Nếu cần lấy nước tiểu xét nghiệm: bỏ nước tiểu đầu bãi, lấy 
nước tiểu vào ống nghiệm;
- Nước tiểu còn lại cho chảy vào khay hạt đậu cho đến hết;
- Ghi rõ thông tin lên ống nghiệm (họ tên NB, khoa điều trị, số 
giường, số buồng), đặt ống nghiệm vào giá đựng ống nghiệm.

14 Lưu ống thông:
Đưa ống thông vào thêm 3-5cm, khóa kẹp lại, lấy nước muối 
sinh lý vào bơm tiêm (số lượng tùy theo kích cỡ của ống 
thông Foley), bỏ kẹp và tiến hành bơm bóng chèn. Sau đó 
nối đầu ống thông với túi chứa nước tiểu, treo túi vào phía 
dưới thành giường.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
15 Rút ống thông:

Rút bóng chèn, gập hoặc kẹp đầu ống thông và nhẹ nhàng rút 
ống thông ra bỏ vào khay hạt đậu. Sát khuẩn lại lỗ tiểu từ trong 
ra ngoài bằng Betadine.

16 Lau khô bộ phận sinh dục bằng gạc vô khuẩn, bỏ săng có lỗ, bỏ 
túi nước tiểu, bỏ tấm nilon, bỏ vải phủ đùi, bỏ khay hạt đậu và 
ống thông.

17 Giúp NB mặc lại quần và trở về tư thế thoải mái.

18 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết

19 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay

20 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc và gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm 
(nếu có).

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM THỤT (thụt tháo, thụt giữ)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Xem hồ sơ bệnh án, xem y lệnh điều trị, đối chiếu NB.
2 Thông báo, giải thích cho NB hoặc người nhà về công việc sắp 

làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để hợp tác.
3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
4 - Dụng cụ thụt tháo: bốc đựng nước thụt có gắn ống cao su, 1 

trụ treo bốc thụt, nhiệt kế đo nhiệt độ của nước, Canuyn thụt 
hoặc ống thông hậu môn phù hợp với NB, bình đựng nước thụt, 
kẹp Kocher, cốc đựng dầu Parafi n, gạc, giấy vệ sinh, găng tay, 
vải đắp hoặc chăn, 1 tấm nilon, 1 khay hạt đậu, 1 bô dẹt, 1 bình 
phong, dầu nhờn Parafi n, vài miếng gạc, giấy vệ sinh;
- Dụng cụ thụt giữ: như thụt tháo và thêm dung dịch thụt theo 
y lệnh.
THỰC HIỆN

5 Mang dụng cụ đến nơi làm thủ thuật, sắp xếp các dụng cụ cho 
thuận lợi khi làm thủ thuật, che bình phong.

6 Đi găng, trải nilon dưới mông NB, thay vải đắp, cởi bỏ quần 
gấp lại gọn gàng.

Thụt tháo

7 Giúp NB nằm nghiêng bên trái, chân trên co, chân dưới duỗi.
8 Lắp Canyn hoặc ống thông vào dây dẫn cao su của bốc thụt, 

kẹp ống lại. 
9 Đổ nước thụt vào bốc (người lớn 1-1,5l; trẻ em 200-750ml), 

treo bốc thụt lên trụ cách mặt giường 40-60cm.
10 Kiểm tra nhiệt độ của nước thụt (37-40oC), đuổi hết khí trong 

dây, khóa van hoặc dùng kẹp để kẹp lại.
11 Dùng gạc nhúng dầu nhờn bôi trơn 2/3 Canuyn hoặc 2/3 ống 

thông tính từ đầu ống.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
12 Mở kẹp cho nước chảy vào khay hạt đậu nhằm đuổi không 

khí và phần nước lạnh trong ống ra ngoài và kiểm tra sự thông 
thoát của ống cao su, Canuyn hoặc ống thông. Sau đó lại kẹp 
ống lại. 

13 Kéo vải đắp để lộ mông NB, một tay dùng gạc vành một bên 
mông, tay kia cầm đầu Canuyn/ống thông như kiểu cầm bút, 
nhẹ nhàng đưa Canuyn theo vào hậu môn theo hướng rốn 
khoảng 2-3cm rồi đưa theo hướng cột sống cho tới khi ngập 
2/3 Canuyn/ống thông (*), hướng dẫn NB há miệng thở đều 
trong lúc đưa Canuyn.

14 Mở kẹp/mở van cho nước chảy từ từ, một tay luôn giữ Canuyn/
ống thông để phòng Canuyn bị bật ra ngoài.

15 Quan sát lượng nước trong bốc thụt hoặc hỏi NB. Nếu nước 
không chảy phải điều chỉnh lại Canuyn/ống thông và nâng cao 
bốc thụt. Nếu NB kêu đau tức/khó chịu/mót rặn/muốn đi đại 
tiện thì phải khóa van lại để NB nghỉ, khi hết các dấu hiệu trên 
lại tiếp tục cho dung dịch thụt chảy vào với áp lực thấp hơn.

16 Khi nước chảy gần hết, khóa Canuyn và rút ra nhẹ nhàng, tháo 
Canuyn bọc giấy vệ sinh và bỏ vào khay hạt đậu, treo ống cao 
su lên trụ.

17 Để NB nằm ngửa thẳng, bắt chéo 2 cổ chân trong 10-15 phút. 
Dặn NB cố nhịn đi ngoài ít nhất từ 10-15 phút.

18 Hướng dẫn NB đi ngoài ra nhà vệ sinh hoặc đi vào bô, theo dõi 
phân về số lượng, tính chất của phân.

19 Hướng dẫn hoặc giúp NB lau chùi và rửa tay sạch sẽ sau khi 
đi đại tiện.
Thụt giữ

20 Sau khi thụt tháo, NB đi ngoài hết, giúp NB về giường nằm tư 
thế như thụt tháo.

21 Treo dung dịch thụt giữ lên trụ, đuổi hết khí ra ngoài.
22 Đưa Canuyn vào hậu môn như thụt tháo, mở khóa cho dịch 

chảy từ từ. 
23 Quan sát đến khi chảy hết dịch trong bốc mới khóa van hoặc 

kẹp lại và rút ra nhẹ nhàng, tháo Canuyn bọc giấy vệ sinh và 
bỏ vào khay hạt đậu.
Sau khi thụt

24 Lấy tấm nilon ra, sửa lại giường, thay áo và khăn trải giường 
nếu ướt, giúp NB trở về tư thế thoải mái, mặc quần cho NB, 
dặn dò NB và người nhà những điều cần thiết.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
25 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
26 Theo dõi tình trạng chung của NB (mạch, huyết áp, nhịp thở, 

nhiệt độ) để phát hiện những thay đổi bất thường sau thụt 
(đau bụng).

27 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc tình trạng NB trước, trong và sau 
khi thụt.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM DI CHUYỂN NGƯỜI BỆNH 
KHI KHÔNG CÓ PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NB: thông báo, giải thích công việc sẽ làm và hướng dẫn để NB 
và người nhà hợp tác.

2 Dụng cụ và phương tiện đầy đủ theo từng trường hợp.

THỰC HIỆN

Phương pháp dìu NB (1 người)

3 NVYT đứng sát NB.
4 Tay trái NB đặt lên vai trái của NVYT, NVYT giữ tay NB.

5 Tay phải NVYT luồn sau giữ thắt lưng NB.
6 NVYT và NB cùng đi (bước cùng chân).
7 Đến nơi, giúp NB nằm hoặc ngồi xuống giường, ghế thoải mái.
8 Bàn giao với nơi nhận, trở về báo cáo với BS trưởng khoa.
9 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Phương pháp kiệu NB (2 người)
3 Hai NVYT đứng hai bên NB, nắm hai tay nhau sau lưng NB.
4 NB ngồi lên tay hai NVYT.
5 Hai tay NB vòng qua cổ hai NVYT.
6 Tay kia của hai NVYT giữ hai tay NB.
7 Hai NVYT kiệu NB đi (ở bên phải thì bước chân phải, ở bên trái 

thì bước chân trái).
8 Đến nơi, giúp NB nằm hoặc ngồi xuống giường, ghế thoải mái.
9 Bàn giao với nơi nhận, trở về báo cáo với BS trưởng khoa.
10 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH (bằng cáng, xe cáng)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Liên hệ với nơi sẽ chuyển NB đến.
2 Nhận định tình trạng NB, thông báo, giải thích công việc sẽ 

làm và hướng dẫn NB hoặc người nhà những điều cần thiết để 
hợp tác.

3 Dụng cụ: thuốc, dụng cụ cấp cứu cần thiết, nước uống, ca đựng 
nước, nilon che mưa, gối, chăn đắp, bô, cáng, xe cáng hoặc xe lăn.

4 Hồ sơ bệnh án hoặc các giấy tờ cần mang theo khi chuyển NB.
THỰC HIỆN
NB tự trườn được 

5 Đặt cáng hoặc xe cáng song song gần (cạnh cáng sát thành 
giường NB), chốt bánh xe.

6 Hướng dẫn NB tự trườn từ giường sang cáng hoặc xe cáng.
NB không tự trườn được
Phương pháp 1 người

5 Đặt cáng hoặc xe cáng song song xa (cách giường NB 1m) và 
ngược đầu với NB, chốt bánh xe.

6 Đứng cạnh giường bệnh, chân hơi dạng, cúi sát NB, luồn 1 tay 
luồn dưới gáy và 1 tay dưới khoeo chân. Hai tay NB ôm lấy cổ 
người chuyển bệnh.

7 Bế NB lên, quay 1 góc 180° đặt nhẹ nhàng lên cáng hoặc xe cáng.
Phương pháp 2 người

5 Đặt cáng hoặc xe cáng song song xa (cách giường NB 1m) và 
ngược đầu với NB, chốt bánh xe. NB nằm ngửa, 2 người đứng 
cùng một bên với NB, giữa cáng và giường bệnh.

6 Luồn tay xuống dưới NB ở 4 vị trí theo sự phân công:
- Người 1: Luồn 1 tay dưới gáy,1 tay dưới thắt lưng NB;
- Người 2: Luồn 1 tay dưới mông, 1 tay dưới khoeo chân NB.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
7 Đồng loạt nâng NB theo hiệu lệnh 1-2-3, ôm NB vào lòng, quay 

180o, đặt NB nhẹ nhàng xuống cáng theo hiệu lệnh.
Phương pháp 3 người

5 Đặt cáng hoặc xe cáng song song xa (cách giường NB 1m) và 
ngược đầu với NB, chốt bánh xe. NB nằm ngửa, 3 người đứng 
cùng một bên với NB, giữa cáng và giường bệnh.

6 Luồn tay xuống dưới NB ở 6 vị trí theo sự phân công:
- Người 1: Luồn 1 tay dưới gáy, 1 tay dưới lưng NB;
- Người 2: Luồn 1 tay dưới thắt lưng, 1 tay dưới mông NB;
- Người 3: Luồn 1 tay dưới đùi, 1 tay dưới cẳng chân NB.

7 Đồng loạt nâng NB theo hiệu lệnh 1-2-3, ôm NB vào lòng, quay 
180o, đặt NB nhẹ nhàng xuống cáng theo hiệu lệnh.
Các bước chung

8 Giúp NB được thoải mái (đắp ấm, cố định nếu cần).
9 Đẩy xe cáng hoặc khiêng cáng đi theo nguyên tắc:

- Bước ngược chân với nhau;
- Điều chỉnh khoảng cách mỗi bước chân phù hợp.

10 Động viên NB nhẹ nhàng.
11 Theo dõi sắc mặt, nhịp thở, mức độ đau đớn của NB.
12 Bàn giao cụ thể NB cho người có trách nhiệm tiếp theo.
13 Báo cáo công việc vận chuyển NB với đơn vị chuyển NB đi.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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 BẢNG KIỂM VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH AN TOÀN 
LÊN TUYẾN TRÊN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

1 Nhận định đúng tình trạng chuyển viện và xử trí trước khi 
chuyển viện.

2 Viết giấy chuyển viện ghi đầy đủ các thông tin.
3 Liên hệ, trao đổi với CSYT - nơi chuyển NB đến.
4 Chuẩn bị NVYT, người nhà hỗ trợ, phương tiện và trang thiết 

bị cho chuyển viện.
5 Chăm sóc và theo dõi NB trên đường chuyển viện.
6 Đến cơ sở chuyển viện: bàn giao NB, các hồ sơ liên quan và 

các diễn biến và xử trí trên đường chuyển viện.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢ NG KIỂ M HỒ I SINH TIM PHỔ I (ngoài bệnh viện)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NB: xác định đúng NB cần hồi sức (không thở; lay mạnh, gọi hỏi 

không đáp ứng).
2 Dụng cụ: một tấm ván, giường cứng hoặc một mặt bằng sạch 

rộng hơn NB, khay chữ nhật sạch, đè lưỡi, kìm mở miệng, gạc 
vô khuẩn, gối kê vai.
THỰC HIỆN – Phương pháp C-A-B(1)

3 Đặt NB nằm trên nền cứng, hai tay xuôi xuống dưới, nới lỏng 
quần áo.

4 Kêu gọi sự hỗ trợ của người xung quanh, đề nghị gọi cấp cứu 
115.

5 Kiểm tra mạch bằng cách bắt mạch bẹn hoặc mạch cảnh (không 
làm lâu quá 10 giây).
Nếu không có mạch, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.
1. Kỹ  thuậ t ép tim ngoài lồng ngực

6 Người cấp cứu quỳ ngang ngực bên phải NB (nếu là NB nằm 
trên giường thì người cấp cứu đứng).

7 Ép tim (Chest compression).
Đặt gốc lòng bàn tay thuận ở 1/3 dưới xương ức NB: 
- Với người lớn: dùng hai tay, gốc tay kia để lên mu bàn tay đã 
đặt trước, các ngón tay lồng vào nhau, hai tay duỗi thẳng; (*)
- Với trẻ em: dùng một tay;
- Với trẻ sơ sinh: dùng hai ngón tay: ngón trỏ và ngón giữa.

(1) Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ. 2010. Thứ tự các can thiệp thay đổi từ A-B-C (Làm thông đường thở: Airway; Hô hấp 
nhân tạo: Breathing; Ép tim ngoài lồng ngực: Chest compression) sang C-A-B trong hầu hết các trường hợp, trừ với trẻ sơ 
sinh và người bị đuối nước - http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiopulmonary_resuscitation#Standard (truy cập 9:30 ngày 5 
tháng 6 năm 2013).
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H
ồi sức tích cực

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

8 Dùng sức mạnh é p xuố ng lồ ng ngực của NB:
- Với người lớn: ép xuống lồng ngực sâu khoảng 5cm; 
- Với trẻ em: ép sâu khoảng 4cm;
- Với sơ sinh: ép sâu khoảng 1,5cm.
Ép tim nhị p nhà ng, với tần số khoảng 100 lần/phút (*) cho mọi 
đối tượng.

9 Quan sát sắc mặt, mạch, nhịp thở, đồng tử, gọi NB trong khi ép 
tim, kiên trì thực hiện. 
Ngừng ép tim khi:
- Tim đập trở lại, NB tỉnh lại, ngừng ép tim và theo dõi;
- Có đội cấp cứu chuyên nghiệp đến hỗ trợ;
- Quá 30 phút nếu tim không đập trở lại, NB tử vong.
2. Kỹ  thuậ t thổ i ngạ t

10 Người cấ p cứu quỳ ngang đầu NB (hoặc đứng nếu NB nằm 
trên giường).

11 Làm thông đường thở (Airway): 
- Đặt một gối mỏng dưới vai NB;
- Ngườ i cấ p cứ u một tay đặt dưới cằm, đẩy cằm ra phía dưới, lên 
trên, làm thẳng đường hô hấp;
- Làm sạch đường hô hấp bằng cách dùng miếng gạc lau trong 
miệng NB cho hết đờm dãi hay dị vật (nếu có).

12 Thổi ngạt (Breathing): Ngườ i cấ p cứu hít vào thật sâu rồi áp 
miệng mình vào miệng NB, bịt mũi NB và thổi mạnh trong 1 
giây trong khi vẫn quan sát lồng ngực NB.

13 Ngẩng đầu lấy hơi cho lần thổi sau, đồng thời bỏ tay bịt mũi 
NB ra.

14 Tiếp tục thổi với tần số 8-10 lần/phút kết hợp với ép tim ngoài 
lồng ngực (xem phần dưới).

15 Ngừng thổi ngạt khi:
- NB tự thở lại, tỉnh và tim đập trở lại;
- Có đội cấp cứu chuyên nghiệp đến hỗ trợ;
- Quá 30 phút nếu NB không thở, tim không đập trở lại, NB 
tử vong.
3. Phối hợp ép tim và thổi ngạt 
Phương pháp 1 người

16 Người cấp cứu quỳ ngang vai NB (hoặc đứng nếu NB nằm 
trên giường).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

17 Phối hợp nhịp nhàng giữa ép tim và thổi ngạt. Tỷ lệ ép tim và 
thổi ngạt tùy theo lứa tuổi:
- Người lớn và thanh thiếu niên: tỷ lệ 30:2 (ép tim 30 lần, thổi 
ngạt 2 lần);
- Trẻ em: tỷ lệ 15:2
Phương pháp 2 người

18 1 người ở vị trí ngang ngực bên phải NB để ép tim, 1 người ở vị 
trí ngang đầu NB phía bên trái (đối diện với người thứ nhất) để 
thổi ngạt.

19 2 người phối hợp nhịp nhàng: một người thổi ngạt, một người ép 
tim theo tần số như trên.

20 Theo dõi mạch, nhịp thở, đồng tử của NB, kiên trì thực hiện.
21 Khi NB tự thở, tim đập trở lại, giúp NB nằm thoải mái, theo 

dõi các dấu hiệu sinh tồn đến khi ổn định, hoặc chuyển NB lên 
tuyến trên.
(Hoặc ngừng cấp cứu nếu sau khi cấp cứu 30 phút, NB không tự 
thở, tim không đập trở lại, đồng tử giãn to).

22 Tùy theo tình trạng NB để ra quyết định xử trí tiếp theo cho 
phù hợp.

23 Thông báo, giải thích, động viên và hướng dẫn người nhà các 
bước tiếp theo để họ hợp tác.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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H
ồi sức tích cực

BẢNG KIỂM HÚT THÔNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn: ống hút (kích cỡ phù hợp với NB), gạc, 
găng tay, que đè lưỡi, kẹp Kocher.
- Dụng cụ sạch: hệ thống máy hút (ống dẫn, ống nối tiếp), cốc 
đựng nước chín, tấm nilon, khăn bông lớn, khay hạt đậu hoặc 
túi chứa đồ bẩn, xô chứa dung dịch khử nhiễm, dung dịch sát 
khuẩn tay.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và đẩy xe dụng cụ đến giường 
NB.

2 Chào hỏi NB và người nhà (nếu có), giải thích cho NB/người 
nhà biết thủ thuật sắp làm, động viên và hướng dẫn NB/người 
nhà những điều cần thiết để hợp tác.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
THỰC HIỆN

4 NB nằm ở tư thế thích hợp:
- Nếu NB tỉnh: NB ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, cổ ngửa tối đa, 
đầu quay về một bên;
- Nếu NB hôn mê: đặt NB nằm nghiêng mặt quay về phía người 
làm thủ thuật.
Tháo răng giả (nếu có).

5 Choàng tấm nilon quanh cổ NB, rồi đó phủ khăn bông lên tấm 
nilon.

6 Sát khuẩn tay, mang găng tay vô khuẩn.
7 Gắn ống hút vào dây nối an toàn, bật máy, hút nước thử máy 

và thử áp lực hút.
8 Hút mũi: dùng kẹp kẹp ống hút và đưa nhẹ nhàng qua lỗ mũi 

NB (sâu khoảng 7-8cm). Bấm máy và mở kẹp để hút trong khi 
rút ống hút ra.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
9 Vừa xoay ống vừa rút ra từ từ.
10 Hút nước chín tráng ống rồi lại đưa ống hút qua mũi tiếp tục hút 

đến sạch đờm dãi và các chất tiết.
11 Hút miệng: mở miệng bằng que đè lưỡi (nếu cần), đưa ống hút 

vào miệng ở các vị trí: dưới lưỡi, mặt trong má, hầu họng, mũi 
sau, bật máy hút vào thì rút ống hút ra và hút cho đến khi sạch 
đờm dãi và các chất tiết.

12 Theo dõi tình trạng NB trong suốt thời gian hút.
13 Tháo ống hút và găng tay cho vào túi đựng rác y tế hoặc khay 

hạt đậu hoặc xô đựng dung dịch khử khuẩn.
14 Lau mũi miệng, giúp NB trở về tư thế thoải mái.
15 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
17 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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H
ồi sức tích cực

BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ MỞ KHÍ QUẢN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn:
- Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu, 2 kẹp Kocher có mấu, 

kẹp mang kim, kim khâu da, dao mổ, 2 Farabeuf;
- Hộp đựng áo mổ, hộp vô khuẩn: săng có lỗ, săng mổ, 4 

kìm kẹp săng, gạc, bông cầu, 3 đôi găng tay, 2 cốc đựng 
bông cầu, bơm tiêm 5ml, chỉ lanh, kéo.

b) Dụng cụ sạch và các dụng cụ khác: 
- Hộp thuốc cấp cứu, thuốc gây tê (Lidocain);
- Huyết áp, ống nghe, máy hút, ống hút đờm dãi, bóng 

Ambu, bình và dụng cụ thở oxy, cốc nước, băng cuộn, gối 
kê vai.

3 - Thông báo, giải thích cho NB/người nhà về công việc sắp làm, 
động viên họ yên tâm và hướng dẫn họ những điều cần thiết để 
hợp tác;
- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB nằm ngửa, kê cao vai, hút đờm dãi và cho NB thở oxy.
5 Cố định NB.
6 Bộc lộ và sát khuẩn vùng mở khí quản.
7 Sát khuẩn tay và giúp BS sát khuẩn tay.

NVYT mang găng phụ giúp BS gây tê và sắp xếp dụng cụ cho 
tiện sử dụng.

8 Đưa săng có lỗ, kìm kẹp săng cho BS và giúp BS trải và kẹp 
săng.

9 Trong khi BS mở khí quản, phụ giúp sẽ theo dõi các dấu hiệu 
sinh tồn của NB.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
10 Hút đờm dãi qua Canuyn.
11 Sau khi BS khâu và cố định chắc Canuyn, người phụ sát khuẩn 

lại vết mổ, sát khuẩn, đặt gạc, băng và cố định Canuyn.
12 Giúp NB nằm trở lại tư thế thoải mái. Theo dõi sát NB.
13 Thu dọn dụng cụ và rửa tay.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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H
ồi sức tích cực

BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn:
- Ống nội khí quản, đèn soi thanh quản (kích cỡ phù hợp);
- Hộp đựng áo mổ, hộp vô khuẩn: săng, gạc, bông cầu, 2 đôi 

găng tay, bơm tiêm 5ml, chỉ lanh, kéo, gạc chèn.
b) Dụng cụ sạch và các dụng cụ khác: 

- Hộp thuốc cấp cứu, thuốc gây tê (Lidocain);
- Huyết áp, ống nghe, máy hút, ống hút đờm dãi, bóng Ambu, 

bình và dụng cụ thở oxy, cốc nước, băng cuộn, gối kê vai.
3 - Thông báo, giải thích, động viên NB/người nhà yên tâm;

- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB nằm ngửa, kê cao vai, hút đờm dãi và cho NB thở oxy 
(thường là qua bóp bóng).

5 Mang găng vô khuẩn.
6 Đưa găng cho BS và hỗ trợ BS đi găng (nếu cần).
7 Lắp đèn soi, kiểm tra ánh sáng và đưa cho BS.
8 Phụ giúp BS đặt đèn soi, hút đờm dãi, phun thuốc gây tê vào 

trong họng.
9 Đưa ống nội khí quản và đợi BS đặt nội khí quản.

10 Hút đờm dãi qua ống nội khí quản.
11 Bóp bóng kiểm tra thông khí 2 bên phổi.
12 Bơm không khí vào bóng chèn và cố định ống.
13 Lắp hệ thống oxy vào bóng Ambu và bóp bóng Ambu tần số 18-

20 lần/phút (đối với người lớn).
14 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết.
15 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
16 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ ĐẶT CATHETER DƯỚI ĐÒN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Hộp dụng cụ vô khuẩn: kẹp phẫu tích có mấu, không mấu, 2 
kẹp Kocher có mấu, kẹp mang kim, kim khâu da, dao mổ, săng 
có lỗ, gạc, găng tay, bơm kim tiêm 5-10ml, Catheter, 2 cốc 
đựng bông cầu;
- Bộ dụng cụ đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, bộ dây truyền, 
dung dịch truyền;
- Cồn I-ốt, cồn 70o, thuốc gây tê Xylocaine 1%, hộp thuốc cấp 
cứu, băng dính, chỉ (lanh, Catgut), kéo cắt chỉ;
- Gối kê vai, huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế;
- Cọc truyền, khay hạt đậu, túi đựng đồ bẩn.

3 - Thông báo, giải thích công việc sắp làm, động viên NB/người 
nhà yên tâm và hướng dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác;
- Kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, 
nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Kiểm tra chai dịch, bật nút chai, sát khuẩn, cắm dây truyền, treo 
chai dịch lên cọc truyền, đuổi khí.

5 Lắp dây truyền vào bộ đo áp lực tĩnh mạch và đuổi khí (nếu với 
mục đích đo áp lực tĩnh mạch trung tâm).

6 Đặt NB nằm ngửa, đầu nghiêng về 1 bên, kê cao vai bên làm 
thủ thuật.

7 Bộc lộ, xác định vị trí chọc, sát khuẩn bằng cồn I-ốt và cồn 70o. 

8 Sát khuẩn tay và mang găng vô khuẩn.
9 Giúp BS sát khuẩn tay; đưa găng tay cho BS; đưa săng có lỗ, 

kìm kẹp săng cho BS và đợi BS trải và kẹp săng.
10 Phụ giúp BS lấy thuốc tê, sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
11 Trong khi BS chọc kim, người phụ giúp sẽ theo dõi sắc mặt NB.
12 Khi BS đã chọc kim thành công vào tĩnh mạch dưới đòn, lắp 

đầu Ambu của bộ đo áp lực tĩnh mạch vào đầu Catheter, mở 
khóa cho dịch chảy.

13 Hạ thấp chai dịch để kiểm tra, điều chỉnh tốc độ dịch chảy theo 
y lệnh.

14 Phụ giúp BS khâu và cố định Catheter vào thành ngực.
15 Sát khuẩn lại nơi chọc, phủ gạc, băng lại.
16 Bỏ gối, đặt NB nằm trở lại tư thế thoải mái, đo áp lực tĩnh mạch 

và theo dõi sát NB.
17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
18 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM HÚT THÔNG ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI 
QUA ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Khay vô khuẩn: ống hút (cỡ số phù hợp với ống nội khí quản 
hoặc Canuyn khí quản NB), bơm kim tiêm, kẹp có mấu, không 
mấu, gạc, găng tay;
- Dụng cụ sạch: máy hút dịch, bộ dây nối, tấm nilon, khăn bông 
lớn, chai NaCl 0,9% hoặc NaHCO3 1,4% hoặc nước cất, cốc 
đựng nước cất, khay hạt đậu hoặc túi đựng rác, xô đựng dung 
dịch khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn tay.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và đẩy xe dụng cụ đến giường NB.

3 NB: Đối chiếu, giải thích cho NB/người nhà biết thủ thuật sắp 
làm, động viên và hướng dẫn người nhà những điều cần thiết 
để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Giúp NB nằm nghiêng, mặt quay về phía NVYT.
5 Choàng tấm nilon quanh cổ NB, sau đó phủ khăn bông lên tấm 

nilon.
6 Đổ dung dịch nước muối sinh lý hoặc nước cất vào cốc.
7 Bật máy, kiểm tra sự hoạt động của máy, điều chỉnh áp lực hút 

cho phù hợp.
8 NVYT sát trùng tay, mang găng tay vô khuẩn.
9 Gắn ống hút vào dây nối an toàn, hút nước thử máy.
10 Tắt máy hoặc gập đầu ống hút, đưa ống hút qua ống nội khí 

quản hoặc Canuyn khí quản đến độ sâu cần thiết hoặc, khi thấy 
NB ho thì dừng lại và hút.

11 Bật máy hút hoặc bỏ tay gập ống.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
12 Vừa hút vừa xoay đầu ống hút, khoảng 5-10 giây thì rút ống 

hút ra. 
13 Sau mỗi lần hút, rút ống hút và nhúng vào cốc nước làm sạch 

ống, tiếp tục hút cho đến khi sạch, tổng thời gian hút không quá 
5 phút.

14 Theo dõi tình trạng NB trong suốt thời gian hút.
15 Tắt máy, tháo ống hút và găng tay cho vào túi đựng rác y tế 

hoặc khay hạt đậu hoặc xô đựng dung dịch khử khuẩn.
16 Giúp NB trở về tư thế thoải mái.
17 Dặn dò người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
18 Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM GIÚP NGƯỜI BỆNH THỞ OXY QUA MŨI
(bằng ống thông mũi hầu)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: ống thông mũi hầu (cỡ số phù hợp với 
NB), gạc, găng tay, dụng cụ hút đờm, đè lưỡi (nếu cần);
- Các dụng cụ khác: cốc đựng dầu nhờn, cốc nước chín, kéo, 
băng dính, hệ thống oxy, máy hút, khay hạt đậu, kim băng, 
thùng đựng rác, dung dịch sát khuẩn tay.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và mang dụng cụ đến giường NB.

3 NB: Đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà (nếu có), thông báo, 
giải thích cho NB/người nhà biết thủ thuật sắp làm, động viên 
và hướng dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế thích hợp (tư thế nửa nằm nửa ngồi, hoặc nằm 
ngửa thẳng kê gối dưới vai).

5 Mang găng, vệ sinh mũi, hút đờm dãi cho NB (nếu cần).
6 Kiểm tra toàn bộ hệ thống oxy, dây dẫn, mở van điều chỉnh lưu 

lượng oxy theo chỉ định, thử xong đóng van lại.  
7 Sát khuẩn lại tay.
8 Đo và đánh dấu ống thông: đo từ mép ngoài cánh mũi đến dái 

tai, đánh dấu lại.
9 Bôi trơn đầu ống thông.

10 Đưa ống qua đường mũi vào tới khi vị trí được đánh dấu tương 
ứng với lỗ mũi ngoài. 

11 Đề nghị NB há miệng, dùng đè lưỡi để kiểm tra vị trí của đầu 
ống thông ở vùng hầu họng.

12 Cố định ống ở mũi, má NB.



97Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

H
ồi sức tích cực

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
13 Điều chỉnh lưu lượng oxy theo đúng y lệnh. 
14 Hướng dẫn, dặn dò NB và người nhà những điều cần thiết, cảm 

ơn họ.
15 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
16 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM GIÚP NGƯỜI BỆNH THỞ OXY 
(bằng 2 đường gọng kính)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: ống thông hai đường (gọng kính mũi) cỡ 
số phù hợp với NB, gạc, đôi găng, kẹp có mấu, không mấu;
- Các dụng cụ sạch: cốc đựng dầu nhờn, cốc nước chín, kéo, 
băng dính, hệ thống oxy, máy hút, khay hạt đậu, kim băng, 
thùng đựng rác.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và mang dụng cụ đến giường NB.

3 NB: Đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết thủ thuật sắp làm, động viên hướng dẫn 
những điều cần thiết để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế thích hợp (tư thế nửa nằm nửa ngồi, hoặc nằm 
ngửa thẳng kê gối dưới vai).

5 Mang găng, vệ sinh mũi, hút đờm dãi cho NB (nếu cần).
6 Kiểm tra toàn bộ hệ thống oxy, dây dẫn, mở van điều chỉnh lưu 

lượng oxy theo chỉ định, thử xong đóng van lại.  
7 Sát khuẩn lại tay.
8 Đưa ống thông hai đường vào hai lỗ mũi NB (phần cong áp 

xuống phía dưới mũi).
9 Cố định ống thông bằng cách đeo hai dây dẫn oxy vào hai bên 

vành tai, cột hai dây vào dưới cằm của NB.
10 Điều chỉnh lượng oxy theo đúng y lệnh.
11 Theo dõi tình trạng NB, hướng dẫn, dặn dò NB/người nhà 

những điều cần thiết, cảm ơn họ.
12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM RỬA DẠ DÀY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Khay dụng cụ vô khuẩn: 1 kẹp Kocher có mấu, găng tay, 
bơm tiêm 50ml, ống thông Faucher, 3 ống nghiệm, bát đựng 
dầu nhờn, bông gạc vô khuẩn, kẹp mở miệng, que đè lưỡi, 
ống cắm kẹp;
- Khay dụng cụ sạch: 1 kẹp Kocher, 1 kéo cắt băng dính, băng 
dính, 2 tấm nilon, khăn bông nhỏ, 2 khay hạt đậu, 2 ca đựng 
nước, ống nghe, hộp đựng bông cồn sát khuẩn, giá đựng ống 
nghiệm, chậu đựng nước rửa (nước chín) ở nhiệt độ 37-40oC, 
xô đựng nước bẩn;
- Y lệnh.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và đẩy xe dụng cụ đến giường 
NB.

3 NB: Đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết công việc sắp làm, động viên và hướng 
dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB ở tư thế phù hợp: tốt nhất là tư thế nửa nằm nửa ngồi.
5 Trải 1 tấm nilon lên gối, 1 tấm nilon trước ngực và trải khăn 

bông lên ngực của NB, đặt khay hạt đậu dưới cằm (cạnh má).
6 Đặt chậu đựng nước rửa và xô chứa nước thải ở vị trí thuận 

tiện.
7 Cắt 2 đoạn băng dính (1 đoạn khoảng 3cm và 1 đoạn khoảng 

10cm) để cố định ống thông Faucher.
8 Sát khuẩn tay, mang găng.
9 Đo ống thông, đánh dấu: đo từ cánh mũi - dái tai - mũi ức NB.
10 Bôi trơn ống thông.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
11 Đưa ống thông vào dạ dày đúng kỹ thuật: hướng dẫn NB há 

miệng hoặc dùng kẹp mở miệng rồi chèn gạc vào giữa hai hàm 
răng. Tay thuận cầm ống thông cách đầu ống 10cm (như cầm 
bút), đưa ống thông vào qua mũi hoặc miệng NB, nói NB há 
miệng thở đều nuốt ống thông, nhẹ nhàng đẩy nhẹ ống thông 
vào theo nhịp nuốt tới vị trí đã đánh dấu.

12 Kiểm tra ống thông (3 cách):
- Cách 1: Nhúng đầu ngoài của ống thông vào nước nếu không 
có bọt nổi lên là đ ược;
- Cách 2: Dùng bơm bơm 15-20ml khí qua đầu ngoài ống thông 
vào dạ dày, đồng thời dùng loa ống nghe đặt lên vùng thư ợng 
vị, nếu nghe có tiếng khí lưu chuyển là đ ược;
- Cách 3: Dùng bơm tiêm hút qua đầu ngoài ống thông thấy có 
dịch dạ dày hoặc thức ăn chưa tiêu.

13 Hạ thấp phễu để dịch trong dạ dày chảy ra hoặc dùng bơm 
tiêm. Hút dịch dạ dày cho vào ống nghiệm (nếu có chỉ định).

14 Múc nước đổ từ từ vào phễu (300-500ml đối với người lớn) 
đưa phễu cao hơn đầu NB 15cm cho nước chảy vào dạ dày 
dễ dàng (*). Khi gần hết, hạ đầu ống xuống cho nước chảy ra. 

15 Tiếp tục rửa đến khi nước trong, theo dõi tình trạng NB trong 
suốt thời gian rửa.

16 Gập đầu ống thông lại và dùng kẹp kẹp chặt ống thông và rút 
ra từ từ.

17 Lau miệng, tháo bỏ khăn, nilon, giúp NB trở về tư thế thoải mái.
18 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM XỬ TRÍ NGƯỜI BỆNH HẤP HỐI VÀ TỬ VONG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: chăn, lò sưởi, dụng cụ hút đờm dãi, oxy, bông khô, găng 

tay.
Dụng cụ khác: bình phong (nếu cần); khăn khô, chậu nước sạch, 
quần áo mới để thay cho NB; vải đắp người cho NB; 2 đoạn dây 
vải; phiếu ghi thông tin NB.

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, đi găng. 
THỰC HIỆN
Giai đoạn hấp hối

3 Chuyển NB sang phòng riêng (hoặc che bình phong).
4 Thông báo tình trạng của NB cho thân nhân, ân cần động viên 

thân nhân NB và hướng dẫn những điều cần thiết để hợp tác.
5 Đặt NB ở tư thế thuận lợi, đắp chăn, ủ ấm.
6 Mang găng, hút đờm dãi, cho NB thở oxy.
7 Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở.
8 Thực hiện y lệnh, vệ sinh cá nhân.
9 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc, theo dõi 

chặt chẽ các diễn biến của NB để báo cáo hoặc xử trí kịp thời.
Giai đoạn tử vong

3 Mời thân nhân ra ngoài phòng bệnh, động viên và hướng dẫn 
những điều cần làm tiếp theo.

4 Mang găng tay, rút các ống thông, ống dẫn lưu, tháo nẹp bột, tháo 
băng cũ, tháo đồ trang sức trên NB (nếu có) để bàn giao lại cho 
thân nhân NB.

5 Đặt NB nhẹ nhàng ở tư thế nằm ngửa ngay ngắn.
6 Vuốt mắt, khép miệng cho NB.
7 Dùng bông nút các lỗ tự nhiên.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

8 Cởi bỏ quần áo cũ, lau rửa thi thể, mặc quần áo mới cho NB.
9 Để cánh tay NB dọc theo cạnh sườn, lòng bàn tay áp lên bụng, 

buộc 2 ngón tay cái vào nhau, 2 chân duỗi, buộc 2 ngón chân cái 
vào nhau.

10 Đặt thi thể NB lên cáng, hoặc xe đẩy, phủ vải đắp toàn thân, gài 
phiếu lên ngực ngoài vải phủ.

11 Bàn giao cho thân nhân NB các vật dụng, tài sản cá nhân của NB.
12 Chuyển thi thể xuống nhà xác.
13 Thu dọn đồ bẩn, yêu cầu hộ lý tẩy uế buồng bệnh.
14 Ghi chép hồ sơ tử vong và các điều cần thiết khác.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



NỘI KHOA
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BẢNG KIỂM KHÁM TOÀN THÂN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: băng huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây.
2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 

găng.
3 NB: giải thích mục đích của việc thăm khám và hướng dẫn NB 

những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Hỏ i: 
- Lý do vào viện;
- Khai thác bệnh sử: hoàn cảnh xuất hiện và diễn biến của các 
triệu chứng cơ năng: đau, số t, nôn, đi ngoài, phù , và ng mắ t và ng 
da, hạ ch…
Nhìn 

5 Quan sát tinh thần.
6 Quan sát thể trạng.

7 Quan sát tư thế NB.

8 Da và niêm mạc: (khám dưới ánh sáng tự nhiên) (*)
- Khám da: quan sát da vùng có quần áo che kín, lòng bàn tay, 
bàn chân, môi, đầu chi;
- Khám niêm mạc: quan sát kết mạc và củng mạc mắt, mặt trên 
và mặt dưới lưỡi. 
Sờ

9 Tổ chức dưới da:
- Khám phù (dấu hiệu Godet) (*): mô tả vị trí phù, tính chất phù;
- Khám xuất huyết: mô tả vị trí, số lượng, kích thước.    
Phân biệt xuất huyết với xung huyết.
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N
ội khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

10 Hạch ngoại biên (*):
- Vị trí, số lượng, kích thước, có di động hay không di động? 
- Ấn vào có đau hay không đau? Mật độ (mềm hoặc cứng). 

11 Tuyến giáp.

12 Khám lông, tóc, móng.

13 Đo dấu hiệu sinh tồn.

KẾT THÚC

14 Thông báo cho NB/người nhà kết quả khám và hướng dẫn NB 
hướng xử trí tiếp theo.

15 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, chào và cảm ơn NB.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
17 Ghi kết quả vào hồ sơ bệnh án.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM TUẦN HOÀN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 NB: được giải thích trước khi khám, được hướng dẫn ở tư thế 

thích hợp.
3 Dụng cụ: ống nghe, máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây.

THỰC HIỆN
Hỏi bệnh

4 Lý do nhập viện.
5 Khai thác các triệu chứng khó thở, hồi hộp - đánh trống ngực, 

đau ngực, ngất.
6 Khai thác các triệu chứng phù, tiểu ít, khàn tiếng, nuốt nghẹn, ho 

ra máu, đau thượng vị.
7 Khai thác tiền sử: bản thân (thấp tim, đái tháo đường, tăng huyết 

áp, bệnh lý thận), thói quen, gia đình.
Nhìn

8 Tư thế NB.
9 Tinh thần: ổn định hay hốt hoảng, lo sợ.

Khó thở
10 Nhịp thở: đều hay không đều.
11 Tần số (sai số ± 4 lần/phút).
12 Co kéo cơ hô hấp phụ.
13 Biên độ.
14 Âm độ.
15 Xanh tím môi, đầu chi.
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N
ội khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

Lồng ngực
16 Cân đối.
17 Ổ đập bất thường.
18 Vị trí mỏm tim đập.

Sờ
Mỏm tim

19 Kỹ thuật sờ: ban đầu sờ bằng bàn tay, sau đó khu trú bằng ngón 
tay.

20 Xác định diện đập mỏm tim.
21 Rung miu: vị trí, thời gian (tâm thu hay tâm trương).

Gõ
22 Xác định diện đục của tim.

Nghe
23 Trình tự nghe: hình Z. (*)
24 Nhịp tim: đều hay không đều. (*)
25 Tần số: sai số ± 4 lần/phút.
26 Tiếng tim, âm thổi: T1, T2; âm thổi (vị trí, tâm thu hay tâm 

trương, cường độ, hướng lan). (*)
27 Liệt kê đầy đủ các triệu chứng cơ năng và thực thể. (*)
28 Chẩn đoán lâm sàng, nêu hướng xử trí. (*)
29 Đề nghị các cận lâm sàng: thường quy, đặc hiệu. (*)

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM CƠ QUAN HÔ HẤP

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay thường quy.
2 NB: được nghỉ ngơi khoảng 15 phút trước khi khám.
3 Dụng cụ: ống nghe, huyết áp kế, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây.

THỰC HIỆN
4 NVYT chào hỏi NB/người nhà, tự giới thiệu tên và nhiệm vụ tại 

CSYT, hỏi lý do NB đến CSYT, giải thích với NB về quy trình khám 
và hướng dẫn NB/người nhà những điều cần thiết để họ hợp tác.
Hỏi bệnh

5 Hỏi thời điểm xuất hiện, diễn biến và tính chất của các triệu chứng 
trên NB như: đau ngực, sốt, ho, khạc đờm, khó thở, ho ra máu, sụt 
cân kéo dài.

6 Hỏi NB đã được điều trị những gì và chăm sóc như thế nào trước 
khi đến CSYT.

7 Khai thác tiền sử bệnh liên quan, thói quen liên quan đến bệnh của 
bản thân NB và gia đình, các thuốc hiện NB đang dùng để điều trị 
các bệnh khác.
Khám toàn thân

8 - Trạng thái thần kinh: tỉnh táo, li bì, vật vã kích thích?
- Da, niêm mạc, đầu chi (màu sắc và hình dạng ngón);
- Các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp.
Khám hô hấp

9 NB ngồi hoặc nằm, vén áo bộc lộ nửa trên cơ thể.
Nhìn

10 Kiểu thở của NB (chúm môi thở, thở nhanh, thở chậm, cơ ngừng 
thở), tần số thở, độ di động của lồng ngực (cả 2 bên), tình trạng co 
rút các cơ hô hấp (hõm ức, hố trên đòn và các khoảng liên sườn).
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N
ội khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Hình dạng lồng ngực, cột sống, xương ức (gù, vẹo, ngực gà, ngực 
hình thùng/hình phễu), các u cục, tuần hoàn bàng hệ.
Sờ

12 Dùng đầu ngón trỏ tay thuận sờ hai bên khí quản (cạnh khớp ức 
đòn hai bên) để tìm sự di lệch của khí quản (có thể kết hợp sờ mỏm 
tim để đánh giá sự di lệch của trung thất).

13 Áp hẳn bàn tay vào thành ngực để thăm dò khung xương, các nhóm 
cơ, các khoảng liên sườn. Ấn tìm các điểm đau khu trú, các u cục 
và lép bép của tràn khí dưới da.

14 Sờ rung thanh, áp lòng bàn tay sát vào thành ngực, hướng dẫn NB 
đếm 1-2-3, sờ lần lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, phía 
sau lưng và phía trước ngực, so sánh đối xứng hai bên. (*)

15 Sờ hạch tại các vị trí: thượng đòn, 2 bên cổ, nách.
Gõ

16 Dùng ngón giữa tay trái làm đệm đặt áp sát vào thành ngực và đặt 
dọc theo các khoảng gian sườn, ngón tay 3 của tay phải gõ lên đốt 
giữa của ngón đệm bằng lực cổ tay;
Gõ đều tay, so sánh đối xứng hai bên phổi, gõ từ trên xuống dưới 
theo đường zíc zắc, gõ cả phía trước, sau và phía bên.
Nghe

17 Đặt ống nghe áp sát thành ngực, nghe tất cả các vùng phổi và so 
sánh đối xứng hai bên phổi (không nghe trên xương bả vai). Hướng 
dẫn NB thở đều, sâu qua đường mũi; nghe đủ 2 thì hô hấp.

18 Nghe tiếng rì rào phế nang, so sánh giữa các vùng và 2 phổi, xác 
định tiếng ran nếu có. (*)
KẾT THÚC

19 Giúp NB trở về tư thế thoải mái. 
20 Thông báo sơ bộ kết quả thăm khám cho NB/người nhà, tư vấn 

hướng xử trí tiếp theo.
21 Chào và cảm ơn NB/người nhà.
22 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
23 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM CƠ QUAN TIÊU HÓA

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Nơi khám: kín đáo, đủ sáng, đủ ấm.

2 Dụng cụ: ống nghe, huyết áp kế, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây.
3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay thường 

quy.
THỰC HIỆN

4 NVYT chào hỏi NB/người nhà, tự giới thiệu tên và nhiệm vụ tại 
CSYT, hỏi lý do NB đến CSYT, giải thích với NB về quy trình 
khám và hướng dẫn NB/người nhà những điều cần thiết để họ 
hợp tác.
Hỏi bệnh

5 Hỏi thời điểm xuất hiện, diễn biến và tính chất của các triệu 
chứng trên NB như: đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy…

6 Hỏi NB đã được điều trị những gì và chăm sóc như thế nào trước 
khi đến CSYT?

7 Khai thác tiền sử bệnh liên quan, tiền sử ăn uống và thói quen 
liên quan đến bệnh của bản thân NB và gia đình? Các thuốc hiện 
NB đang dùng để điều trị các bệnh khác?
Khám toàn thân

8 - Trạng thái thần kinh: tỉnh táo, li bì, vật vã kích thích?
- Toàn trạng, da, niêm mạc;
- Các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp.
Khám tiêu hóa

9 Tư thế NB: nằm thoải mái, hai chân chống lên giường (giạng 
rộng bằng vai), thở đều, vén áo và kéo thấp quần để lộ vùng bụng 
và ngực.
NVYT ngồi bên phải NB, mặt quay về phía đầu NB.
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N
ội khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

Nhìn
10 Nhìn da vùng ngực, mặt trong cánh tay, cẳng tay, lòng bàn tay, 

lòng bàn chân.
11 Nhẹ nhàng vạch mi mắt NB, quan sát kết mạc mi và củng mạc.
12 - Yêu cầu NB há miệng, thè lưỡi: quan sát mặt trên của lưỡi: tình 

trạng rêu lưỡi, gai lưỡi;
- Yêu cầu NB cong lưỡi để quan sát niêm mạc mặt dưới lưỡi.

13 Quan sát hình thái bụng, rốn, da bụng, cử động của thành bụng 
theo nhịp thở (phát hiện bụng chướng, lõm lòng thuyền, nổi các 
cơ thành bụng hoặc các u cục, các sẹo mổ cũ...?).

14 Nhìn phát hiện dấu hiệu tuần hoàn bàng hệ.
Sờ

15 Áp sát lòng bàn tay lên thành bụng, sờ nhẹ nhàng sờ từ nông 
vào sâu theo nhịp thở của NB, sờ từ nơi không đau đến nơi đau, 
sờ theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.

16 Xác định điểm đau ngoại khoa: áp sát lòng bàn tay lên thành 
bụng NB, 1 ngón tay đặt vào chính giữa điểm đau được xác 
định, từ từ ấn xuống, đồng thời quan sát nét mặt và phản ứng 
đau của NB.
(Các điểm đau phía trước bụng gồm điểm thượng vị, điểm 
giun chui ống mật, điểm môn vị - tá tràng, điểm ruột thừa 
(Mac Burney), điểm túi mật, tam giác tá - tụy, điểm niệu quản 
giữa, điểm Glando...). Các điểm đau phía sau lưng là điểm 
sườn lưng.

17 Nghiệm pháp Murphy: hướng dẫn NB thở sâu và nâng rốn lên, 
NVYT áp lòng bàn tay vào bụng NB, 1 ngón để chính giữa điểm 
túi mật, khi NB thở ra, NVYT ấn tay xuống và giữ nguyên tay, 
nghiệm pháp dương tính nếu NB đang thở thì ngừng lại.

18 Sờ bụng kết hợp quan sát sắc mặt NB, xác định hiện tượng cảm 
ứng và phản ứng thành bụng, thành bụng phù nề; xác định kích 
thước, mật độ gan, lách và các u cục trong ổ bụng.
Gõ

19 Xác định vùng đục của gan (*): 
- Xác định bờ dưới gan (gõ từ dưới lên hạ sườn phải);
- Xác định bờ trên gan: gõ từ trên xuống dưới (theo đường cạnh 
ức phải, giữa đòn phải).

20 Gõ xác định kích thước lách: gõ theo 2 đường: đường 1 từ hố 
chậu phải qua rốn lên hạ sườn trái; đường 2 từ hố chậu trái theo 
đường trắng bên lên hạ sườn trái. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

21 Gõ xác định cổ chướng: gõ từ rốn ra xung quanh theo hình nan 
hoa hoặc từ trên xuống dưới để xác định độ trong đục, giới hạn 
diện đục (nếu có).
Nghe

22 Hai tay ôm 2 bên mạng sườn NB, lắc sang 2 bên tìm dấu hiệu óc 
ách lúc đói.

23 Nghe khắp bụng để phát hiện nhu động ruột.
KẾT THÚC

24 Giúp NB trở về tư thế thoải mái. 
25 Thông báo sơ bộ kết quả thăm khám cho NB/người nhà, tư vấn 

hướng xử trí tiếp theo.
26 Chào và cảm ơn NB/người nhà.
27 Thu dọn dụng cụ, rửa tay. 
28 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc. 

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM CƠ QUAN TIẾT NIỆU

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Nơi khám: kín đáo, đủ sáng, đủ ấm.
2 Dụng cụ: ống nghe, huyết áp kế, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, 

găng tay vô khuẩn.
3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

THỰC HIỆN
4 NVYT chào hỏi NB/người nhà, tự giới thiệu tên và nhiệm vụ tại 

CSYT, hỏi lý do NB đến CSYT, giải thích với NB về quy trình 
khám và hướng dẫn NB/người nhà những điều cần thiết để họ 
hợp tác.
Hỏi bệnh

5 Hỏi thời điểm xuất hiện, diễn biến và tính chất của các triệu chứng 
trên NB như: sốt, đái buốt, đái rắt, đái máu, đau thắt lưng…

6 Hỏi NB đã được điều trị những gì và chăm sóc như thế nào trước 
khi đến CSYT?

7 Khai thác tiền sử bệnh liên quan và thói quen liên quan đến bệnh 
của bản thân NB và gia đình? Các thuốc hiện NB đang dùng để 
điều trị các bệnh khác?
Khám toàn thân

8 - Trạng thái thần kinh: tỉnh táo, li bì, vật vã kích thích?
- Toàn trạng, da, niêm mạc, phù?
- Các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp.
Khám tiết niệu

9 Tư thế NB: hướng dẫn NB nằm thoải mái, hai chân chống lên 
giường (giạng rộng bằng vai), thở đều.
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LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

1. Khám thận
Nhìn

10 Quan sát vùng hạ sườn và hố thắt lưng ở hai tư thế nằm và đứng 
để xem có sưng hoặc có khối u không?
Sờ

11 Làm dấu hiệu chạm thận 2 bên (*): NB nằm ngửa, chân duỗi 
thẳng.
Chạm thận bên phải của NB:
- Bàn tay thuận đặt vào vùng hạ sườn phải của NB, bàn tay còn 
lại đặt vào hố thắt lưng phải của NB;
- Ấn sâu tay trên phối hợp với tay dưới nhẹ nhàng, đồng thời 
hướng dẫn NB hít sâu vào từ từ, cảm nhận sự di chuyển theo 
nhịp thở của thận hoặc khối bướu xuất hiện giữa hai bàn tay.
Thực hiện tương tự với bên thận trái của NB.

12 Làm dấu hiệu bập bềnh thận 2 bên (*):
- Tư thế NB và người khám như khám chạm thận;
- Tay trên để yên, tay dưới dùng ngón tay ấn và hất mạnh lên, 
sau đó làm ngược lại, tay dưới để yên, dùng đầu ngón tay trên 
đẩy xuống, làm khi NB bắt đầu thở ra. Nếu thận to sẽ thấy thận 
di động và chạm vào giữa hai lòng bàn tay (bập bềnh thận 
dương tính).

13 Xác định điểm sườn lưng, sườn cột sống, ấn sâu từ từ và quan 
sát phản ứng đau của NB. (*)

14 Làm dấu hiệu rung thận (Patenôpxki): đặt một bàn tay lên vùng 
thận (phía lưng NB) rồi dùng mép bàn tay kia vỗ lên trên. Nếu 
NB đau là dấu hiệu dương tính. 
2. Khám niệu quản

15 Xác định điểm niệu quản trên và điểm niệu quản giữa (cả 2 bên), 
ấn sâu từ từ và quan sát phản ứng đau của NB. (*)
3. Khám bàng quang

16 NB nằm ngửa, quan sát vùng hạ vị.
17 Sờ bằng hai bàn tay để phát hiện khối cầu bàng quang.
18 Gõ thấy có vùng đục hình tròn, đỉnh lồi lên phía trên, vùng đục 

này mất sau khi thông tiểu.
4. Khám niệu đạo

19 NVYT mang găng, kiểm tra lỗ tiểu xem có tấy đỏ, loét, dịch mủ 
chảy ra không?
Với NB nam: nâng quy đầu của NB lên, lấy tay nặn từ phía trong 
ra xem có dịch chảy ra không? 
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

5. Thăm trực tràng/âm đạo
20 Thăm trực tràng/âm đạo để xác định điểm đau niệu quản dưới 

của NB (nếu cần), xác định các lỗ dò trực tràng - bàng quang - 
âm đạo (nếu có), xác định u xơ tuyến tiền liệt.
KẾT THÚC

21 Giúp NB trở về tư thế thoải mái. 
22 Thông báo sơ bộ kết quả thăm khám cho NB/người nhà, tư vấn 

hướng xử trí tiếp theo.
23 Chào và cảm ơn NB/người nhà.
24 Thu dọn dụng cụ, rửa tay. 
25 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc. 

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM THẦN KINH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 NB: được giải thích trước khi khám, được hướng dẫn ở tư thế 

thích hợp.
3 Dụng cụ: đèn pin, bông gòn, kim, búa gõ phản xạ, âm thoa, que 

đè lưỡi, bảng chữ đánh giá thị lực, dung dịch có mùi.
THỰC HIỆN
Hỏi bệnh

4 Lý do nhập viện.
5 Khai thác các triệu chứng liệt, co giật, đau đầu, tá o bó n, rối loạn 

tri giác, nôn, rối loạn cơ vòng, tê bì, rối loạn vị giác, khứu giác, 
thính giác, thị giác. 

6 Khai thác tiền sử: bản thân, thói quen, gia đình.
7 Khám 12 đôi dây thần kinh sọ.
8 Dây khứu giác (dây I): đánh giá khả năng cảm nhận mùi từng 

bên mũi của NB.
9 Dây thị giác (dây II): đánh giá thị lực.

10 Dây vận nhãn chung (dây III): tìm các triệu chứng sụp mi, lác 
ngoài, dãn đồng tử.

11 Dây cảm động (dây IV): đánh giá khả năng nhìn xuống của NB.
12 Dây vận nhãn ngoài (dây VI): đánh giá khả năng đưa mắt ra 

ngoài của NB.
13 Dây tam thoa (dây V): đánh giá cơ nhai, cơ thái dương, yêu cầu 

NB há miệng để đánh giá bên liệt.
14 Dây thần kinh mặt (dây VII): phân biệt tổn thương trung ương 

và ngoại biên.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

15 Dây thính giác (dây VIII): dùng một đồng hồ để phía sau NB, 
đưa lại gần tai cho đến khi NB nghe thấy tiếng tích tắc, so sánh 
khoảng cách nghe được ấy với khoảng cách của người bình 
thường với cùng một đồng hồ.

16 Dây lưỡi hầu (dây IX): 
-  Kiểm tra vị giác của 1/3 sau lưỡi;
-  Gây phản xạ hầu: bằng cách kích thích phần sau hầu gây nôn ọe.

17 Phế vị (dây X): Quan sát vòm họng bằng cách đè lưỡi NB và yêu 
cầu NB kêu “a, a”. Bình thường màn hầu nâng lên cân đối hai 
bên. Nếu liệt một bên, bên đó không nâng lên được: đó là dấu 
hiệu kéo màn. Nếu liệt hai bên vòm hầu không cử động.

18 Thần kinh gai sống (dây XI):
- Khám liệt cơ thang: đề nghị NB nâng cao hai vai, quan sát 
xem phần trên cơ vai có gì thay đổi hai bên không. Bên liệt cơ 
mềm hơn;
- Khám liệt cơ ức đòn chũm: khi liệt NB sẽ quay đầu khó khăn.

19 Dây hạ thiệt (dây XII): đề nghị NB thè lưỡi càng xa càng tốt: khi 
liệt dây XII, lưỡi sẽ đẩy sang bên liệt.
Khám dấu hiệu màng não

20 Liệt kê đầy đủ các triệu chứng cơ năng và thực thể. (*)
21 Chẩn đoán lâm sàng, nêu hướng xử trí. (*)
22 Đề nghị các cận lâm sàng: thường quy, đặc hiệu. (*)

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM CẢM GIÁC, PHẢN XẠ, VẬN ĐỘNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 

2 NB: được giải thích trước khi khám, cho ở tư thế thích hợp.

3 Dụng cụ: bông gòn, kim, búa gõ phản xạ, âm thoa.

THỰC HIỆN

Hỏi bệnh

4 Lý do nhập viện.

5 Khai thác các triệu chứng liệt, co giật, đau đầu, rối loạn tri giác, 
nôn, rối loạn cơ vòng, tê bì, rối loạn vị giác, khứu giác, thính 
giác, thị giác.

6 Khai thác tiền sử: bản thân, thói quen, gia đình.

Khám vận động và cơ lực

7 Chi trên: ngọn chi, gốc chi.

8 Chi dưới: ngọn chi, gốc chi.

9 Đánh giá cơ lực theo thang điểm.

10 Khám vận động thụ động.

Khám cảm giác

Cảm giác nông

11 Cảm giác nóng lạnh.

12 Cảm giác sờ.

13 Cảm giác tư thế khớp.
14 Cảm giác rung.

Cảm giác sâu
15 Nhận biết khoảng cách giữa hai vật.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

16 Nhận biết chữ viết, hình dạng đồ vật bằng cách sờ.
Khám phản xạ
Phản xạ chi trên

17 Phản xạ cơ nhị đầu.
18 Phản xạ cơ tam đầu.
19 Trâm trụ.
20 Trâm quay.

Phản xạ chi dưới
21 Gân tứ đầu đùi.
22 Gân gót.

Phản xạ da
23 Da bụng.
24 Da bìu - đùi.
25 Da gan bàn chân.

Kết luận
26 Liệt kê đầy đủ các triệu chứng cơ năng và thực thể. (*)
27 Chẩn đoán lâm sàng, nêu hướng xử trí. (*)

Cận lâm sàng
28 Đề nghị các cận lâm sàng: thường quy, đặc hiệu. (*)

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM NHẬN ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI BỆNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ:

- Máy huyết áp, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây;
- Thước dây, cân;
- Sổ tay/phiếu, bút ghi.

2 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
3 Chào hỏi NB/người nhà, giới thiệu bản thân, thông báo và giải 

thích công việc sắp làm, hướng dẫn những điều cần thiết để NB/
người nhà hợp tác.
THỰC HIỆN

4 NB ở tư thế thoải mái. 

Hỏi bệnh
5 Hỏi lý do vào viện và các thông tin phần hành chính.
6 Hỏi các triệu chứng cơ năng của NB:

- Điều gì đang làm NB khó chịu nhất?
- Xuất hiện lúc nào?
- Kéo dài trong bao lâu?
- Mức độ nghiêm trọng?
- Các yếu tố làm tăng? Làm giảm?
- Các can thiệp trước khi đến CSYT? Kết quả?

7 Hỏi về tiền sử bệnh tật liên quan của bản thân NB và gia đình.
8 Hỏi về các thói quen và hành vi CSSK của NB liên quan đến tình 

trạng hiện tại.
Khám bệnh

9 Đánh giá tri giác của NB theo bảng điểm Glasgow.
10 Quan sát da, niêm mạc mắt, môi, đầu chi.
11 - Khám phù, xuất huyết, đo chiều cao, cân nặng của NB;

- Xác định chỉ số BMI.
12 Đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

13 Đọc hồ sơ bệnh án và ghi nhận:
- Chẩn đoán bệnh hiện tại; 
- Thuốc sử dụng trong ngày;
- Cận lâm sàng (nếu có).

14 Ghi chép xác định những dấu hiệu bất thường (theo thứ tự ưu 
tiên).

15 Nhận định: trên cơ sở các thông tin thu thập được:
- Xác định các bất thường (nếu có);
- Xác định các nguy cơ tiềm tàng, biến chứng (nếu có);
- Tổng hợp các vấn đề của NB (không trùng lặp).

16 Ghi các vấn đề vào bảng kế hoạch theo thứ tự ưu tiên.
17 Trao đổi và thông báo với NB/người nhà về kết quả nhận định 

qua các chỉ số (nếu cần), hướng chăm sóc và xử trí tiếp theo.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIÊU CHẢY TẠI NHÀ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Nơi tư vấn: đảm bảo riêng tư cho KH (tránh bị gián đoạn trong 

quá trình tư vấn và tránh nhiều người nghe thấy các thông tin cá 
nhân của KH).

2 Dụng cụ:
- Các dụng cụ pha Oresol hoặc pha chế các dung dịch bù nước 
điện giải tại nhà;
- Tranh ảnh, tờ rơi, tài liệu truyền thông tư vấn xử trí tiêu chảy 
tại nhà.

3 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

4 Tiếp đón, chào hỏi niềm nở, trang phục, lời nói, tác phong và 
thái độ của người tư vấn cần gây thiện cảm với KH ngay từ khi 
tiếp xúc.

5 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn.
6 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ sở.

G2 - Gợi hỏi
7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ và các thông tin hành chính chung của KH/

NB.
8 Hỏi về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử bệnh tật, chế độ dinh dưỡng 

của NB, những kinh nghiệm mà cá nhân, gia đình và cộng đồng 
đã xử trí với NB khi bị tiêu chảy (nếu có).

9 Hỏi về bệnh sử tiêu chảy lần này, chế độ dinh dưỡng và những 
cách chữa trị đã làm trong lần tiêu chảy hiện tại của NB; hỏi về 
những lo lắng, băn khoăn hiện có của NB/KH hoặc người nhà.
G3 - Giới thiệu

10 Giới thiệu với KH các nguyên tắc xử trí tiêu chảy tại nhà: bù 
nước ngay bằng đường uống, duy trì chế độ ăn thích hợp; dùng 
thuốc theo chỉ định của BS. 
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N
ội khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Hướng dẫn cách pha Oresol, pha dung dịch muối đường, chế 
biến nước cháo muối, các dung dịch thay thế khác và cách chế 
biến thức ăn tại nhà khi bị tiêu chảy. Chú ý hướng dẫn cụ thể 
những điều KH chưa biết hoặc làm chưa đúng phát hiện được 
qua phần gợi hỏi.

12 Hướng dẫn cách cho NB uống Oresol (hoặc các dung dịch thay 
thế) và chế độ ăn của NB trong khi bị tiêu chảy. Nếu NB bị nôn 
nhiều, cần cho NB ăn uống làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Nếu 
là trẻ đang còn bú mẹ hoặc bú sữa ngoài, vẫn tiếp tục duy trì cho 
trẻ bú sữa như thường lệ.

13 Hướng dẫn cách bảo quản Oresol và các dung dịch bù nước thay 
thế; cách dùng thuốc theo chỉ định (nếu có).

14 Hướng dẫn cách chăm sóc NB, theo dõi và phát hiện kịp thời các 
dấu hiệu bất thường để đưa NB đến CSYT ngay (tiêu chảy kéo 
dài trên 2 ngày không thuyên giảm, phân có lẫn máu hoặc nhầy, 
bụng đau khi ấn, nôn nhiều không ăn uống được, người mệt mỏi 
li bì, đi tiểu ít, da nhăn, ở trẻ em còn có dấu hiệu khóc không có 
nước mắt). 

15 Hướng dẫn mọi người trong gia đình giữ vệ sinh trong quá trình 
chế biến đồ ăn uống, trong khi chăm sóc NB; hướng dẫn xử lý 
chất thải, phân, nước, rác hợp vệ sinh và giữ vệ sinh môi trường 
sống xung quanh.
G4 - Giúp đỡ

16 Lắng nghe và khuyến khích KH đặt câu hỏi về những điều họ 
chưa rõ khi được bạn giới thiệu hoặc những vấn đề họ muốn 
biết thêm.

17 Trả lời những băn khoăn thắc mắc của KH để giúp họ hiểu một 
cách đầy đủ về những điều đã được giới thiệu và có thể thực 
hành được khi chăm sóc NB tại nhà.
G5 - Giải thích

18 Giải thích cho KH biết tầm quan trọng của việc xử trí tiêu chảy 
tại nhà đúng cách.

19 Khuyến khích nếu KH đã có những hành vi đúng trong quá trình 
chăm sóc NB. Nếu phát hiện KH có những thói quen chưa phù 
hợp thì nhẹ nhàng kiên trì góp ý, giải thích, hướng dẫn. Không 
được tỏ thái độ bực bội, chê bai hoặc áp đặt ý kiến chủ quan của 
mình cho KH.

20 Nói rõ những thói quen hoặc hành vi không có lợi trên thực tế 
cần phải thay đổi để cải thiện sức khỏe của các thành viên trong 
gia đình và cộng đồng.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

21 Đề nghị KH nhắc lại những thông tin đã được cung cấp để chắc 
chắn KH đã nắm được các thông tin chính.

22 Cung cấp các tài liệu truyền thông hướng dẫn cụ thể (nếu có).
G6 - Gặp lại

23 Khuyến khích KH gặp lại NVYT bất cứ khi nào có thắc mắc 
hoặc cảm thấy không yên tâm trong việc xử trí tiêu chảy tại nhà.

24 Cung cấp địa chỉ để KH có thể đến khám lại hoặc liên hệ khi cần.
25 Ghi lại các thông tin chính về tình trạng sức khỏe của NB, các 

thuốc cần dùng, những hướng dẫn cụ thể để chăm sóc tại nhà, 
các dặn dò cần thiết vào sổ y bạ để KH dễ nhớ.

26 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.
27 Ghi chép hồ sơ KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢNG KIỂM HÚT DỊCH DẠ DÀY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: ống thông Levin, bơm tiêm 20ml hoặc 
50ml, gạc miếng, đè lưỡi, bát kền, cốc đựng dầu nhờn, găng tay, 
kẹp Kocher, ống nghiệm;
- Dụng cụ sạch: dầu nhờn, cốc nước chín, ống nghe, băng dính, 
kéo, nilon, khăn bông, 2 khay hạt đậu, túi đựng rác thải, dung 
dịch sát khuẩn tay.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và mang dụng cụ đến bệnh phòng 
hoặc nơi làm thủ thuật.

3 NB: đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết công việc sắp làm, động viên và hướng 
dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế phù hợp: nằm đầu cao nghiêng về một bên hoặc 
nâng cao đầu giường.

5 Choàng nilon, khăn bông lên ngực của NB, đặt khay hạt đậu 
dưới cằm hoặc cạnh má. Cắt băng dính.

6 Vệ sinh mũi hoặc miệng NB.
7 Sát khuẩn tay, mang găng vô khuẩn.
8 Đo ống thông, đánh dấu: đo từ cánh mũi - dái tai - mũi ức NB.
9 Bôi trơn ống thông bằng dầu Parafi n.

10 Đưa ống thông vào dạ dày đúng kỹ thuật: tay thuận cầm ống thông 
cách đầu ống 10cm (như cầm bút), đưa ống thông vào qua mũi hoặc 
miệng NB, nói NB há miệng thở đều nuốt ống thông, nhẹ nhàng 
đẩy ống thông vào theo nhịp nuốt tới vị trí đã đánh dấu.

11 Kiểm tra ống thông vào dạ dày bằng cách: dùng bơm tiêm hút qua 
đầu ngoài ống thông thấy có dịch dạ dày hoặc thức ăn chưa tiêu.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

12 Hút dịch dạ dày (cho vào ống nghiệm nếu làm xét nghiệm).
13 Hút xong, gập ống thông rút ra từ từ, rút đến đâu dùng gạc khô 

lau sạch đến đó. Cho ống thông vào khay hạt đậu.
Nếu cần lưu ống thông thì nối vào túi dẫn lưu.

14 Lau miệng NB, tháo bỏ khăn, nilon, giúp NB trở về tư thế thoải 
mái.

15 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
17 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc và gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢNG KIỂM HÚT DỊCH TÁ TRÀNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
 LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục (mũ, áo, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: khay chữ nhật, khăn trải khay, ống thông 
Eno, bơm tiêm 50ml, đè lưỡi (nếu cần), 2 kẹp Kocher, bình 
trụ, 2 khay hạt đậu, dầu nhờn, bát kền đựng dầu nhờn, vài 
miếng gạc;
- Dụng cụ sạch: khăn bông, 2 mảnh nilon, găng tay, băng 
dính, kéo, ống nghe, cốc nước chín, ống nghiệm, giá đựng ống 
nghiệm, phiếu xét nghiệm, dung dịch MgSO4 30%, giấy thử, 
3 ống nghiệm (dán nhãn A, B, C), dung dịch sát khuẩn tay, xô 
đựng dung dịch khử nhiễm; 
- Bệnh án hoặc phiếu y lệnh.
Sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng và mang dụng cụ đến bệnh phòng 
hoặc nơi làm thủ thuật.

3 NB: Đối chiếu, thông báo, giải thích cho NB hoặc người nhà 
biết mục đích công việc sắp làm, hướng dẫn những điều cần 
thiết để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB ở tư thế đầu hơi cao, trải 1 mảnh nilon trên gối và choàng 
1 mảnh trước cổ - ngực NB phủ khăn bông phía ngoài, đặt khay 
hạt đậu cạnh má để hứng đờm dãi.

5 Cắt băng dính, sát khuẩn tay, mở khay dụng cụ vô khuẩn, đổ dầu 
nhờn ra bát kền, vệ sinh mũi miệng (nếu cần), mang găng.

6 Đo ống thông, đánh dấu và bôi dầu nhờn vào đầu ống. Một tay 
cuộn gọn ống lại, tay còn lại cầm đầu ống thông nhẹ nhàng đưa 
qua miệng/mũi, bảo NB nuốt, NVYT nhanh tay đẩy ống thông 
tới vạch số I (tương ứng lỗ tâm vị). 
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7 Xác định đầu ống thông đã đến dạ dày bằng cách: dùng bơm 
tiêm hút qua đầu ngoài ống thông thấy có dịch dạ dày hoặc thức 
ăn chưa tiêu. (*)

8 Đặt NB nằm nghiêng bên phải, hai cẳng chân co vào đùi, đùi 
gấp vào bụng, kê gối dưới mông, để đầu thấp. Tiếp tục đẩy ống 
thông đến vạch số II (tương ứng lỗ môn vị). Lắp bơm tiêm hút 
hết dịch dạ dày. (*)

9 Đẩy ống thông từ từ đến vạch số III (tương ứng khúc II tá 
tràng). (*)

10 Lắp bơm tiêm hút 10-20ml dịch cho vào ống nghiệm A (dịch 
này có màu vàng nhạt, loãng). Hút hết dịch còn lại. 

11 Bơm dung dịch MgSO4 30% khoảng 30ml qua ống thông rồi 
kẹp lại, chờ 15-30 phút, hút 10-20ml dịch cho vào ống nghiệm 
B (dịch này có màu xanh thẫm).

12 Hút hết dịch B, chờ 15 phút hút tiếp 10-20ml dịch  cho vào ống 
nghiệm C (dịch này có màu vàng tươi).

13 Hút xong gập ống thông rút ra từ từ, rút đến vạch I, dùng bơm 
tiêm bơm 30ml nước chín để tráng ống. Tiếp tục rút ống ra hết 
cho vào xô đựng dung dịch khử nhiễm.

KẾT THÚC
14 Lau miệng, tháo bỏ khăn, nilon, giúp NB trở về tư thế thoải mái.
15 Dặn dò NB những điều cần thiết.
16 Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ, gửi bệnh phẩm đi xét 

nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



129Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

N
ội khoa

BẢNG KIỂM RỬA BÀNG QUANG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

2 Dụng cụ:
- Găng tay, ống thông Foley, bơm tiêm 50ml, bơm tiêm 10ml, 
dung dịch rửa, 3 cốc đựng dung dịch (nước muối sinh lý, dầu 
Parafi n, dung dịch sát khuẩn);
- Khay chữ nhật, khay hạt đậu, khăn trải khay, bộ dây rửa bàng 
quang, bông cầu, gạc củ ấu, kẹp Kocher, bát kền;
- Dụng cụ khác: Betadine 10%, dầu Parafi n, nước muối sinh 
lý, băng dính, vải đắp, nilon, bô, túi chứa nước tiểu, kéo, ống 
nghiệm, giá đựng ống nghiệm.
Mang dụng cụ đến nơi làm thủ thuật.

3 NB: Đối chiếu và chào hỏi NB/người nhà, thông báo, giải thích 
cho NB/người nhà biết công việc sắp làm, động viên và hướng 
dẫn họ những điều cần thiết để hợp tác.

THỰC HIỆN 

4 Kéo rèm che (có thể thực hiện tại phòng riêng biệt).

5 Để NB nằm ngửa, cởi quần, phủ vải che có lỗ, 2 chân chống và 
ngả đùi sang 2 bên, để lộ bộ phận sinh dục. 

6 Trải nilon dưới mông NB.

7 Đặt khay dụng cụ và khay hạt đậu vào nơi thuận tiện.

8 Sát khuẩn tay, đi găng vô khuẩn, mở khay vô khuẩn, đổ các 
dung dịch ra các cốc.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
9 Đặt ống thông Foley

Tiến hành đặt ống thông (*):
- Với NB nam: dùng tay không thuận nhấc đầu dương vật lên;
- Với NB nữ: dùng tay không thuận mở 2 môi nhỏ, bộc lộ lỗ 
niệu đạo;
- Dùng tay thuận gắp bông thấm nước muối sinh lý, rửa sạch lỗ 
niệu đạo và vùng xung quanh đến sạch;
- Dùng tay thuận đưa ống thông Foley đã bôi Parafi n vào lỗ 
niệu đạo, nhẹ nhàng đẩy vào trong 5-6cm đối với NB nữ; 12-
15cm đối với NB nam, đến khi có ít nước tiểu chảy ra;
- Bơm 10-15ml dung dịch nước muối sinh lý làm căng bóng 
chèn của thông Foley.
1. Rửa một lần bằng bơm tiêm

10 Dùng bơm tiêm hút dịch rửa sạch phần ngoài ống, cho nước 
tiểu chảy vào khay hạt đậu.

11 Dùng bơm tiêm bơm nước vào bàng quang khoảng 250ml, kẹp 
đuôi ống thông để giữ nước trong bàng quang khoảng 5 phút 
sau đó cho nước bẩn chảy ra. (*)

12 Làm nhiều lần cho tới khi nước chảy ra trong là được.
13 Lắp lại ống thông vào dây dẫn tới túi đựng nước tiểu, dán băng 

dính làm chắc chắn chỗ nối.
2. Rửa nhiều lần qua dây dẫn lưu bàng quang

10 Sát khuẩn nút chai, cắm kim vào chai dịch rửa, treo lên cọc, 
đuổi khí và đặt đầu dây vào khay vô khuẩn.

11 Đặt khay hạt đậu giữa hai đùi NB, sát khuẩn đầu nối, mang 
găng. Tháo rời đầu nối túi nước tiểu cho vào khay hạt đậu, lắp 
dây dẫn dịch vào ống thông tiểu, cố định hệ thống nối.

12 Chỉnh khóa cho dịch chảy vào bàng quang từ từ khoảng 250-
300ml, khóa dịch lại, kẹp đuôi ống thông, sau đó tháo dây dẫn 
dịch ra, dùng tay xoa vùng bàng quang. (*)

13 Sau 15-20 phút, nối đuôi ống thông với túi chứa nước tiểu để 
dịch chảy từ bàng quang ra hết, quan sát đánh giá dịch rửa, tiếp 
tục rửa (nếu có chỉ định).

14 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
15 Thu dọn dụng cụ, ghi phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢ NG KIỂ M PHỤ  GIÚP BÁ C SĨ CHỌC DÒ TỦY SỐNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
Chuẩn bị 1 người phụ giúp.

2 Dụng cụ:
a) Dụng cụ vô khuẩn:

- Khay vô khuẩn có khăn phủ vô khuẩn;
- Kim chọc tủy sống có thông nòng (cỡ kim tùy mục đích);
- Bơm tiêm 5ml, săng có lỗ và kìm kẹp khăn;
- Kẹp Kocher, bát kền, gạc củ ấu, gạc miếng, găng tay.

b) Dụng cụ sạch và thuốc:
- Lọ Betadine, cồn 70o, thuốc gây tê: Novocain 1-2%, hộp 

thuốc cấp cứu, băng dính, kéo cắt băng dính;
- Giá đựng 3 ống nghiệm, phiếu xét nghiệm;
- Huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế.

c) Dụng cụ khác: khay hạt đậu, xô đựng dung dịch khử nhiễm.
3 NB: Thông báo và giải thích cho NB/người nhà công việc sắp 

làm, động viên và hướng dẫn họ những điều cần thiết để hợp 
tác: hướng dẫn NB đi đại tiểu tiện trước, sau đó nghỉ ngơi 15 
phút để kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Hướng dẫn người phụ giữ NB nằm nghiêng sát mép giường, 
cong lưng tối đa, bộc lộ vùng chọc, theo dõi sắc mặt NB trong 
lúc chọc.

5 NVYT sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ Betadine 
vào cốc có gạc củ ấu, sát khuẩn vùng chọc theo hình xoáy ốc từ 
trong ra ngoài rộng 20cm, giúp BS sát khuẩn tay. (*)

6 Đưa cho BS găng tay vô khuẩn và đợi BS đi găng xong, đưa 
săng có lỗ, kìm kẹp săng đợi BS trải và kẹp săng xong.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
7 Đưa bơm tiêm, phụ giúp BS lấy thuốc tê.
8 Quan sát, động viên NB và dặn NB không được ho, không cử 

động khi BS đâm kim.
9 Đưa kim chọc dò, đặt khay hạt đậu dưới vùng chọc, giữ NB khi 

BS đâm kim. (*)
10 Theo dõi NB trong khi chọc, khi BS chọc có dịch chảy ra, hứng 

dịch vào ống nghiệm không chạm vào đốc kim. Tùy theo yêu 
cầu có thể lấy dịch não tủy vào một hay nhiều ống nghiệm. 

11 Ngay sau khi BS rút kim, lấy kẹp gắp bông cầu đặt vào chỗ kim 
vừa rút, sau đó bỏ bông cầu và đặt gạc vô khuẩn, băng cố định 
bằng băng dính.

12 Giúp NB nằm sấp 15 phút, sau đó nằm ngửa không kê gối 
2-3 giờ.

13 Hướng dẫn NB những điều cần thiết:
- Không được ngồi dậy trong vòng 3-4 giờ sau khi chọc;
- Nế u thấ y dấ u hiệu chóng mặt, đau đầu, khó chịu phải báo 
ngay;
- Theo dõi toàn trạng (mạch, huyết áp, nhịp thở).

14 Thu dọn dụng cụ, rử a tay.
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc, gửi bệnh phẩm xét nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢ NG KIỂ M PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DÒ MÀNG TIM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn:
- 02 kim chọc dò màng tim có thông nòng, kim Catheter;
- 02 kẹp Kocher;
- Bơm tiêm 5ml, bơm tiêm 20ml; 
- Găng tay, gạc miếng, bông cầu, dây dẫn dịch có khóa; 
- Khăn có lỗ, kìm kẹp khăn, khay chữ nhật, bát kền đựng 

dung dịch, ống nghiệm.
b) Chuẩn bị dụng cụ sạch, thuố c: 

- Kéo, băng dính, Betadine (hoặc cồn I-ốt, hoặc cồn 70o), thuốc 
gây tê, cốc đựng 100ml nước cất, a-xít Axetic, ống Pipet;

- Hộp thuốc cấp cứu.
c) Các dụng cụ khác: huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, đồng hồ bấm 

giây, ống nghiệm, giấy xét nghiệm, diêm, đèn cồn, khay hạt 
đậu, bô, túi đựng rác thải, hộp đựng vật sắc nhọn.

3 NB: Thông báo và giải thích cho NB công việc sắp tiến hành, 
động viên và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác, 
lấy dấu hiệu sinh tồn, vệ sinh vùng chọc dò.
THỰC HIỆN

4 Đem dụng cụ đến bên giường bệnh, đặt NB nằm ở tư thế Fowler 
(nửa nằm nửa ngồi), bộc lộ vùng chọc.

5 Giúp BS sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ Betadine 
vào cốc có gạc củ ấu, sát khuẩn vùng chọc theo hình xoáy ốc từ 
trong ra ngoài rộng 20cm (có thể sát khuẩn bằng cồn I-ốt hoặc 
cồn 70o).

6 Đưa BS găng tay và đợi BS đi xong găng rồi đưa săng có lỗ, 
kìm kẹp săng để BS trải và kẹp săng.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
7 Đưa bơm tiêm, giúp BS lấy thuốc tê. 
8 Giữ NB đúng tư thế, quan sát sắc mặt, theo dõi điện tim, động 

viên NB và dặn NB không được ho khi BS đâm kim.
9 Đưa kim chọc, đặt khay hạt đậu dưới vùng chọc, giữ NB khi 

BS đâm kim khi BS chọc có dịch chảy ra, hứng dịch vào ống 
nghiệm không chạm vào đốc kim. 
Trường hợp dịch nhiều, BS luồn kim Catheter qua kim chọc và 
lưu kim trong khoang màng tim, NVYT nối kim với 1 túi dẫn 
lưu kín, vô khuẩn.

10 Ngay sau khi BS rút kim, lấy kẹp gắp bông cầu đặt vào vị trí 
kim vừa rút, sau đó bỏ bông cầu và đặt gạc vô khuẩn, băng cố 
định bằng băng dính.

11 Giúp NB nằm nghiêng bên lành, tiếp tục theo dõi mạch, huyết 
áp, nhịp thở, nhiệt độ.

12 Dặn dò NB/người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
13 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc, gửi bệnh phẩm xét nghiệm (nếu cần).

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DÒ MÀNG BỤNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn: 
- Khay vô khuẩn có khăn phủ vô khuẩn;
- Kim chọc dò đầu tù có thông nòng;
- Bơm tiêm 20ml hoặc 50ml, bơm tiêm 5ml;
- Săng có lỗ và kìm kẹp khăn;
- Kẹp Kocher, bát kền, gạc củ ấu, gạc miếng, găng tay.

b) Dụng cụ sạch và thuốc:
- Lọ Betadine (hoặc cồn I-ốt, hoặc cồn 70o), thuốc gây tê;
- Hộp thuốc cấp cứu; 
- Huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây;
- Băng dính, kéo cắt băng dính.

c) Dụng cụ khác:
- Khay hạt đậu, xô đựng dung dịch khử nhiễm;
- Bô/can đựng dịch, 1 tấm nilon.

3 NB: Thông báo và giải thích cho NB/người nhà công việc sắp 
làm, động viên và hướng dẫn họ những điều cần thiết để hợp 
tác: hướng dẫn NB đi đại tiểu tiện trước, sau đó nghỉ ngơi 15 
phút để kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Trải nilon dưới lưng và mông, cho NB nằm nghiêng về bên 
chọc, bộc lộ vùng chọc. Thường chọc bên hố chậu trái để tránh 
chọc vào manh tràng.

5 NVYT sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ Betadine 
vào cốc có gạc củ ấu, sát khuẩn vùng chọc theo hình xoáy ốc từ 
trong ra ngoài rộng 20cm, giúp BS sát khuẩn tay. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
6 Đưa BS găng tay và đợi BS đi xong găng rồi đưa săng có lỗ, 

kìm kẹp săng để BS trải và kẹp săng.
7 Đưa bơm kim tiêm, giúp BS lấy thuốc tê và gây tê cho NB.
8 Quan sát sắc mặt và dặn NB không được ho, không cử động 

khi BS đâm kim.
9 Đưa kim chọc dò, đặt khay hạt đậu dưới vùng chọc giữ NB khi 

BS đâm kim, khi BS chọc có dịch chảy ra, hứng dịch vào ống 
nghiệm. Nếu chọc để tháo bớt dịch, nối dây dẫn dịch vào kim 
chọc và cố định dây dẫn, đợi đến khi tháo hết dịch. (*)

10 Theo dõi tình trạng NB và động viên NB. 
11 Ngay sau khi BS rút kim, NVYT sát khuẩn, kẹp bông cầu đặt 

vào vị trí kim vừa rút, sau đó thay bằng gạc và băng cố định 
bằng băng dính.

12 Giúp NB trở lại tư thế nghiêng về bên không chọc.
13 Dặn NB nằm nghiêng về bên lành trong vòng 1-2 giờ. Dặn 

NB những điều cần thiết. Theo dõi mạch, nhiệt độ, nhịp thở và 
huyết áp của NB.

14 Thu dọn dụng cụ và rửa tay.
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc, gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
ội khoa

BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ CHỌC DÒ MÀNG PHỔI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn:
- Khay vô khuẩn có khăn phủ vô khuẩn;
- Kim chọc dò có thông nòng, bơm tiêm 20ml hoặc 50ml;
- Bơm tiêm 5ml. Săng có lỗ và kìm kẹp khăn;
- Kẹp Kocher, bát kền, gạc củ ấu, gạc miếng, găng tay.

b) Dụng cụ sạch và thuốc:
- Lọ Betadine, cồn I-ốt, cồn 70o, thuốc gây tê: Novocain 

1-2%, NaCl 0,9%;
- Hộp thuốc cấp cứu;
- Băng dính, kéo cắt băng dính;
- Giá đựng 3 ống nghiệm, phiếu xét nghiệm;
- Huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây.

c) Dụng cụ khác:
- Khay hạt đậu;
- Xô đựng dung dịch khử nhiễm, bô/can đựng dịch.

3 NB: Thông báo và giải thích cho NB/người nhà công việc sắp 
làm, động viên và hướng dẫn họ những điều cần thiết để hợp 
tác: hướng dẫn NB đi đại tiểu tiện trước, sau đó nghỉ ngơi 15 
phút để kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
THỰC HIỆN

4 Mang dụng cụ đến bên giường bệnh, hướng dẫn và giúp NB ở 
tư thế phù hợp nhất để chọc dò màng phổi:
- Ngồi ôm lấy vai ghế hoặc ngồi giường, hai tay ôm 2 cẳng 
chân, đầu cúi;
- Hoặc: Nằm nghiêng bên lành, tay bên chọc giơ cao lên đầu.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
5 Bộc lộ vùng chọc để BS xác định vị trí chọc.
6 NVYT sát khuẩn tay, mở gói dụng cụ vô khuẩn, đổ Betadine 

vào cốc có gạc củ ấu, sát khuẩn vùng chọc theo hình xoáy ốc từ 
trong ra ngoài rộng 20cm, giúp BS sát khuẩn tay. (*)

7 Đưa săng có lỗ, kìm kẹp săng và đợi đến khi BS trải và kẹp 
săng xong.

8 Đưa bơm kim tiêm, giúp BS lấy thuốc tê. 
9 Đưa kim chọc dò, giữ NB đúng tư thế khi BS đâm kim, dặn NB 

không được ho và không cử động khi BS đâm kim. Hứng dịch 
vào ống nghiệm, nếu chọc tháo và bơm rửa không để lọt không 
khí vào trong màng phổi. (*)

10 - Nếu để dẫn lưu màng phổi: giúp BS nối đốc kim với dây dẫn 
vào túi có áp lực âm. Chú ý không để lọt khí vào màng phổi;
- Nếu chỉ hút một lần: ngay sau khi BS rút kim, kẹp bông cầu 
đặt vào vị trí kim vừa rút, sau đó thay gạc bông và cố định bằng 
băng dính.

11 Giúp NB nằm nghiêng về bên lành, tiếp tục theo dõi mạch, 
huyết áp, nhịp thở. 

12 Dặn dò NB và người nhà những điều cần thiết và cảm ơn họ.
13 Thu dọn dụng cụ và rửa tay.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc và gửi phiếu xét nghiệm.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



NHI KHOA
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BẢNG KIỂM CHĂM SÓC SƠ SINH NGAY SAU ĐẺ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Phòng ấm áp (26-28oC), tránh gió lùa.

Bàn làm rốn có đủ ánh sáng và đủ ấm.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ hồi sức sơ sinh (để ở nơi có thể lấy dễ dàng): máy 
hút nhớt, máy thở oxy, mặt nạ và bóng hồi sức, cốc đựng xà 
phòng và cốc đựng nước sạch, gạc vô khuẩn;

b) Dụng cụ cắt rốn - làm rốn vô khuẩn: chỉ không tiêu (hoặc 1 
kẹp rốn nhựa), 2 kẹp không mấu, 1 kéo, băng gạc vô khuẩn, 
băng thun hoặc băng cuộn, cồn sát khuẩn 70o, 2 đôi găng vô 
khuẩn;

c) Thuốc tra mắt: Argyrol hoặc Nitrate bạc 0,5%, hoặc 
Erythromycin 0,5%; nước muối sinh lý;

d) Dụng cụ lau khô và ủ ấm: 2 khăn vô khuẩn, chăn, mũ, áo, tã 
khô sạch và ấm cho bé.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 
găng vô khuẩn.
THỰC HIỆN

4 Ngay sau khi đầu bé xổ ra khỏi TSM, dùng ngón tay quấn gạc vô 
khuẩn lau sạch nước ối ở miệng và mũi bé. Nếu có phân su cần 
hút cho bé càng sâu càng tốt.

5 Đặt bé lên bụng mẹ, phủ một khăn vô khuẩn lên người bé.
6 Lau khô bé ngay theo trình tự: mặt - đầu - gáy - ngực - bụng - 

lưng - 2 cánh tay đến bàn và ngón tay - 2 đùi xuống bàn chân, 
cuối cùng kết thúc ở mông và bộ phận sinh dục. Dùng bàn tay 
xát nhẹ vào lưng bé khi đang lau khô để kích thích bé thở. (*)

7 Thay khăn khô và ấm khác để tiếp tục ủ ấm cho bé, quan sát màu 
da, hơi thở và nhịp tim của bé, tính điểm APGAR vào phút thứ 
1, thứ 5 và thứ 10 sau sinh. (*)
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N
hi khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

8 Cặp cắt rốn (chờ dây rốn hết đập mới tiến hành cặp, cắt; trường 
hợp thai ngạt thì không cần chờ đợi mà tiến hành cặp cắt rốn 
ngay và tiến hành hồi sức), nếu bé khóc to: đặt bé nằm sấp trên 
ngực mẹ giữa 2 bầu vú.

9 Sau khi đỡ rau, chuyển bé sang bàn làm rốn và tiến hành làm rốn 
theo bảng kiểm tương ứng.

10 Nhỏ thuốc mắt: Argyrol hoặc Nitrate bạc 0,5%, hoặc 
Erythromycin 0,5% hoặc lau mắt bé bằng nước muối sinh lý.

11 Khám toàn thân bé và kiểm tra dị tật, xác định giới tính. (*)
12 Mặc áo, quấn tã, đội mũ, ủ ấm cho bé.
13 Cân và đo bé.
14 Theo dõi bé về toàn trạng, thở, màu sắc da, thân nhiệt, ăn ngủ, 

đại tiểu tiện, rốn với tần suất phù hợp từng thời điểm (15-20 
phút/lần trong vòng 2 giờ đầu sau sinh; 1 giờ/lần từ giờ thứ 3 
đến giờ thứ 7; 6 giờ/lần từ giờ thứ 7 đến hết ngày đầu).

15 Tiêm Vitamin K1, vắc-xin viêm gan B, BCG (nếu có).
16 Trao bé cho gia đình, thông báo tình trạng sức khỏe của bé, 

hướng dẫn để bé được bú sữa mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau 
đẻ và hướng dẫn mẹ nhận biết các dấu hiệu bất thường ở bé (bỏ 
bú, khó thở, tím tái, chảy máu rốn...) để báo ngay cho NVYT.

17 Thu dọn và xử lý dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
18 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TẮM VÀ CHĂM SÓC RỐN CHO TRẺ SƠ SINH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay 
thường quy.

2 Giải thích cho bà mẹ/người nhà về công việc sắp làm và hướng 
dẫn những điều cần thiết để hợp tác.

3 Chuẩn bị phòng tắm bé đủ ấm, đóng cửa tránh gió lùa.
4 Dụng cụ: 2 chậu tắm bé, 1 chậu sạch đựng nước chín ấm 35-37oC 

(kiểm tra nhiệt độ nước bằng khuỷu tay); dầu gội, xà phòng/sữa 
tắm bé; trải tấm nilon sạch trên đệm nằm tắm bé; áo, tã, mũ và 2 
khăn bông khô sạch cỡ lớn và 2 khăn cỡ nhỏ; cồn 70o, bông cầu/
gạc vô khuẩn; tăm bông nhỏ; bao gạc rốn/băng rốn vô khuẩn; 
nước muối sinh lý nhỏ mắt; 1 khay nhỏ đựng 2 kẹp phẫu tích vô 
khuẩn, 1 đôi găng sạch; 1 khay hạt đậu; 1 cân bé; dung dịch sát 
khuẩn tay nhanh.
THỰC HIỆN

5 Bế bé ra bàn tắm, nói chuyện làm quen với bé trước khi tắm.
6 Đặt 1 khăn bông cỡ lớn lên tấm nilon và quấn bé trong khăn.
7 Rửa tay thường quy, mang găng tay.
8 Cởi mũ, áo, tã của bé cho vào chậu đựng đồ bẩn.
9 Cắt băng, tháo bỏ băng, gạc ở dây rốn để vào khay hạt đậu.

10 Đứng sao cho tay phải ở cùng bên vòi nước, tránh nước chảy 
vào mặt bé; tay trái bế trẻ nằm ngửa, phần cẳng tay đỡ dưới lưng 
và bàn tay đỡ đầu bé, kẹp 2 chân bé vào nách.

11 Rửa mặt: tay phải dùng gạc mềm nhúng nước chín ấm vắt nhẹ, 
lau riêng từng bên mắt (từ góc trong ra ngoài); dùng khăn nhỏ 
nhúng nước sạch lau mũi, tai và các phần còn lại của mặt.

12 Gội đầu ép 2 vành tai để bịt 2 lỗ tai, làm ướt tóc, thoa dầu gội, 
xả nước ấm lên đầu và thoa đầu cho sạch dầu gội, lau khô đầu 
bằng khăn nhỏ.
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N
hi khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
13 Thoa xà phòng hoặc sữa tắm bắt đầu từ nửa người trên và xả 

nước ấm cho sạch xà phòng (lưu ý làm sạch vùng cổ, nách và 
các nếp gấp da của bé).

14 Lau sạch vùng sinh dục, sau đó tắm nửa người dưới tương tự 
như tắm nửa người trên và kết thúc ở bộ phận sinh dục của bé.

15 Trong khi tắm, luôn cho nước lên người bé để tránh lạnh nhưng 
không được làm ướt rốn.

16 Đặt bé lên khăn lau khô người cho bé, quấn bé trong khăn bông 
to khô và chuyển sang bàn chăm sóc rốn.

17 Sát khuẩn tay, mở bao gạc rốn, kiểm tra tình trạng rốn.
18 Dùng kẹp phẫu tích kẹp bông chấm dung dịch cồn 70o và sát 

khuẩn từ đầu rốn xuống chân dây rốn và rộng ra da bụng xung 
quanh chân dây rốn 3cm (làm 2 lần).

19 Chờ cồn khô, dùng 1 kẹp phẫu tích nâng dây rốn lên, kẹp thứ 2 
gắp gạc đặt phía trên chân dây rốn, gói rốn bằng kẹp, băng rốn.

20 Đội mũ, mặc áo, quấn tã, nhỏ mắt, cân bé.
21 Dùng tăm bông nhỏ lau lỗ mũi và tai bé, tránh đưa sâu vào trong.
22 Quấn khăn và chuyển bé về giường với mẹ, dặn bà mẹ cho bé 

bú ngay.
23 Thu dọn dụng cụ và ghi phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Nơi tư vấn: đảm bảo riêng tư cho KH (tránh bị gián đoạn trong 
quá trình tư vấn và tránh nhiều người nghe thấy các thông tin cá 
nhân của KH).

2 Dụng cụ: tranh ảnh, tờ rơi, tài liệu truyền thông tư vấn nuôi con 
bằng sữa mẹ.

3 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

4 Tiếp đón, chào hỏi KH và người thân gia đình họ niềm nở, thân 
thiện để họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc.

5 Mời ngồi ngang hàng với người tư vấn. Nếu KH là sản phụ mới 
sinh, còn mệt nên để họ nằm, người tư vấn ngồi bên cạnh.

6 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại 
cơ sở.
G2 - Gợi hỏi

7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH.
8 Hỏi về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử bệnh tật toàn thân, bệnh 

phụ khoa.
9 Hỏi về tình trạng hôn nhân, tiền sử thai nghén và sẩy, đẻ trước 

đây và lần đẻ vừa qua.
10 Hỏi về tình trạng hoạt động tình dục và BPTT đang áp dụng.
11 Hỏi về tình trạng kinh nguyệt, đặc biệt là đã có kinh trở lại chưa 

sau khi đẻ.
12 Hỏi về kinh nghiệm nuôi con lần sinh trước (nếu có), xem KH 

đã biết gì về việc nuôi con bằng sữa mẹ. 
13 Dùng các câu hỏi mở, khéo léo gợi hỏi những lo lắng, băn khoăn 

của KH trong vấn đề nuôi con (nếu có).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
14 Hỏi về tình trạng tiết sữa hiện nay, về biện pháp KH đã dùng để 

tăng thêm lượng sữa.
G3 - Giới thiệu

15 Giới thiệu với KH về những lợi ích của việc nuôi con bằng 
sữa mẹ.

16 Hướng dẫn KH kỹ thuật cho con bú đúng. Chú ý nói những điều 
khách chưa biết hoặc làm chưa đúng phát hiện được qua phần 
gợi hỏi.

17 Hướng dẫn KH các biện pháp để duy trì nguồn sữa mẹ (nhấn 
mạnh về chế độ ăn, uống của mẹ, cho bú đúng cách, cho con bú 
mẹ hoàn toàn cả ngày và đêm...).
G4 - Giúp đỡ

18 Giúp KH hiểu biết đầy đủ về những điều họ muốn biết hoặc 
những điều họ hiểu chưa đúng (nhấn mạnh việc cần thiết cho trẻ 
bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu).

19 Hướng dẫn cho KH thực hành việc cho con bú bằng biện pháp 
“cầm tay chỉ việc” (như cách bế con, ngậm bắt vú, giữ cho sữa 
xuống từ từ, bú nằm, bú ngồi, nếu sinh đôi: cách cho từng đứa 
con bú hay cho bú cả hai cùng lúc, cách đánh giá bữa bú của trẻ).

20 Luôn luôn vui vẻ động viên, an ủi, giúp KH an tâm và tin tưởng 
rằng họ hoàn toàn có khả năng đủ sữa để nuôi con.
G5 - Giải thích

21 Giải thích cho KH biết cơ chế tiết sữa và cách duy trì tốt nguồn 
sữa với cách nói cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với 
trình độ nhận thức của KH.

22 Nếu phát hiện KH có những ứng xử chưa phù hợp (ăn kiêng, 
không uống nhiều nước, không cho bú đêm, cho bú theo giờ, 
đau vú là ngừng không cho con bú, cho trẻ ăn sữa ngoài vì quan 
niệm sữa mẹ không tốt...) thì nhẹ nhàng kiên trì góp ý, giải thích, 
hướng dẫn. Không được tỏ thái độ bực bội, chê bai hoặc áp đặt 
ý kiến chủ quan cho KH.

23 Nói rõ các dấu hiệu bất thường, một số bệnh lý về vú cần phải 
thông báo ngay cho NVYT (sốt, sưng, đau ở núm vú hay bầu 
vú...).

24 Giải thích và hướng dẫn cụ thể cho KH cách giữ gìn vệ sinh vú 
hàng ngày.

25 Đề nghị KH nhắc lại hoặc làm một số động tác (cách bế con, cho 
con ngậm bắt vú, theo dõi con bú, kích thích cho trẻ bú liên tục 
nếu trẻ vừa bú vừa ngủ...) để đảm bảo KH đã thực hành đúng.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
26 Cung cấp các tài liệu TT-GD-TT tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ 

phù hợp với KH (nếu có).
G6 - Gặp lại

27 Khuyến khích KH và gia đình liên lạc với NVYT bất cứ khi nào 
thấy cần trao đổi hay cảm thấy bất thường trong việc nuôi con 
bằng sữa mẹ.

28 Cung cấp thông tin địa chỉ tiếp đón KH và giúp họ làm tốt việc 
nuôi con bằng sữa mẹ.

29 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.
30 Ghi chép hồ sơ KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
hi khoa

BẢNG KIỂM XỬ TRÍ SẶC SỮA

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Các dụng cụ cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng:
- Dụng cụ hút nhớt phù hợp (máy hút nhớt sơ sinh hoặc ống 
hút nhớt có bầu);
- Bóng hồi sức kèm mặt nạ sạch và phù hợp cân nặng của trẻ; 
- Ống nghe.

THỰC HIỆN

2 Xác định ngay tình trạng sặc sữa ở trẻ nhỏ.

3 Ngay khi phát hiện bé bị sặc sữa, đặt bé nằm sấp trên cẳng tay 
và bàn tay trái hoặc trên đùi của bạn, đầu thấp hơn thân. (*)

4 Dùng bàn tay phải vỗ 5 cái vào lưng bé ở khoảng giữa 2 xương 
bả vai.

5 Nếu còn tắc nghẽn: kẹp bé giữa hai bàn tay và hai cẳng tay, đầu 
thấp hơn thân để chuyển từ sấp sang ngửa, dùng 2 ngón tay (trỏ 
và giữa) ấn 5 lần vào vị trí dưới điểm cắt của đường nối 2 núm 
vú với đường giữa ức một khoát ngón tay. (*)

6 Quan sát vùng mũi và họng của bé, nếu có sữa thì hút sạch. Có 
thể lặp lại các bước 4 và 5 nếu cần.

7 Trong suốt quá trình cấp cứu phải quan sát và đánh giá trẻ, nếu 
ngừng tim ngừng thở thì tiến hành hồi sức ngay.

8 - Tuyến xã: chuyển tuyến khi trẻ đã thở được;
- Tuyến huyện: xử trí các biến chứng kèm theo và chuyển tuyến 
nếu vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng của bé không cải 
thiện sau 2 ngày điều trị;
- Tuyến tỉnh và trung ương: hỗ trợ hô hấp khi cần và điều trị các 
biến chứng nặng kèm theo.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
9 Thông báo cho bà mẹ và gia đình tình hình sức khỏe của bé và 

hướng dẫn những điều cần thiết để hợp tác trong quá trình theo 
dõi và chăm sóc trẻ.

10 Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
hi khoa

BẢNG KIỂM HỒI SỨC SƠ SINH NGAY SAU ĐẺ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Bàn hồi sức luôn sẵn sàng trong tình trạng sạch, khô, ấm, đủ 
ánh sáng và có trải khăn sạch.

2 Dụng cụ: (*)
- 3 mảnh gạc vô trùng để lau khô mũi, miệng bé;
- 3 mảnh vải sạch để lau khô bé, bọc bé sau khi lau và cuộn tròn 
để kê dưới vai bé;
- Dụng cụ hút nhớt phù hợp (máy hút nhớt sơ sinh hoặc ống hút 
nhớt có bầu); dụng cụ thở oxy, nguồn oxy;
- Bóng hồi sức kèm mặt nạ sạch và phù hợp cân nặng của trẻ;
- Ống nghe.

3 Giải thích tình trạng sức khỏe hiện tại của bé cho mẹ hoặc người 
nhà và hướng dẫn những điều cần thiết để khẩn trương hợp tác.

4 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 
găng vô khuẩn.
THỰC HIỆN

5 Trong 30 giây đầu tiên: 
Đánh giá nhanh chỉ số APGAR để xác định tình trạng của bé. 
Nếu bé không khóc, không thở hoặc tím tái, ủ ấm và tiến hành 
hồi sức ngay. (*)

6 Làm thông đường thở: 
Đặt bé nằm đầu hơi ngửa, khẩn trương hút dịch lần lượt ở miệng 
- hầu họng - mũi (đưa ống hút vào dưới 5cm nếu hút qua miệng 
và dưới 3cm nếu hút qua mũi, hút khi rút ống hút ra).
Kích thích thở và đặt mặt nạ trùm qua miệng và mũi của bé, tiến 
hành bóp bóng qua mặt nạ (hoặc thổi ngạt miệng - miệng hoặc 
miệng - mũi trong trường hợp không có bóng hồi sức), quan sát 
ngực bé phồng lên khi bóp bóng hoặc thổi ngạt. (*)
Cung cấp oxy (nếu cần). 



150 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
7 30 giây tiếp theo: 

- Nếu bé hồng lại thì chăm sóc thường quy và theo dõi sát;
- Nếu bé vẫn không thở: nhanh chóng kiểm tra lại mặt nạ, chỉnh 
lại tư thế đầu bé và tiếp tục bóp bóng.

8 Sau 1 phút: 
- Nếu bé tự thở được: tiếp tục ủ ấm và theo dõi sát mạch, nhịp 
thở, nhiệt độ.
- Nếu bé vẫn không thở: kiểm tra nhịp tim: 
- Nếu nhịp tim > 60 lần/phút: bóp bóng (hoặc thổi) 40 lần/phút, 
cung cấp oxy (nếu có), ngừng bóp bóng (hoặc thổi) khi nhịp thở 
> 30 lần/phút;
- Nếu nhịp tim < 60 lần/phút: gọi người hỗ trợ, tiến hành ép 
tim ngoài lồng ngực 100-120 lần/phút phối hợp nhịp nhàng với 
bóp bóng có oxy (hoặc thổi) (đặt ngón trỏ và ngón giữa lên giữa 
ngực bé, ngay đường núm vú, ấn sâu 1,5cm, mỗi lần ấn đếm 
1-2-3, bóp bóng 1 lần hoặc thổi 1 hơi vào lần ấn thứ 4, sau đó 
lại đếm lại. Không nhấc các ngón tay lên khỏi ngực bé trong khi 
bóp bóng hoặc thổi). (*)

9 Sau 1 chu kỳ hô hấp nhân tạo (3 lần ấn tim và 1 lần bóp bóng 
hoặc thổi), kiểm tra lại nhịp tim và hơi thở của bé. 
- Nếu bé vẫn chưa thở hoặc tim không đập, tiếp tục ép tim và 
bóp bóng (hoặc thổi) trong thời gian ít nhất 20 phút hoặc cho 
đến khi nhịp tim của bé đạt > 60 lần/phút và bé tự thở được > 
30 lần/phút;
- Nếu nhịp tim  > 60 lần/phút và bé chưa tự thở được: ngừng ép 
tim và tiếp tục thổi cho đến khi bé tự thở được.

10 Nếu bé tự thở được: tiếp tục ủ ấm, cho thở oxy và kích thích cho 
đến khi bé trở nên hồng hào.

11 Tiến hành làm rốn và thực hiện các chăm sóc thường quy khác 
(theo Bảng kiểm chăm sóc sơ sinh ngày đầu sau đẻ).
Hoặc

10 Ngừng hồi sức nếu không thấy có kết quả sau khi đã hồi sức 
tích cực 30 phút hoặc chuyển tuyến trên nếu điểm APGAR ≤ 6.

11 Từ tuyến huyện trở lên:
- Đặt nội khí quản để bóp bóng giúp bé thở ngay;
- Dùng các thuốc và dịch truyền để hồi sức cấp cứu theo chỉ định.

12 Theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về 
nhịp thở, nhịp tim và màu sắc da.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
13 Xác định nguyên nhân gây ngạt và chuyển vào khoa sơ sinh 

hoặc chuyển tuyến cao hơn để tiếp tục điều trị (nếu cần).
14 Thông báo tình trạng sức khỏe của bé cho mẹ hoặc người nhà, 

hướng dẫn cụ thể cách theo dõi, chăm sóc bé và hợp tác với 
NVYT trong quá trình điều trị.

15 Thu dọn dụng cụ, rửa tay, ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHO TRẺ ĂN DẶM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Nơi tư vấn: đảm bảo riêng tư, thoải mái cho KH.
2 Dụng cụ:

- Dụng cụ chế biến thức ăn dặm cho trẻ;
- Tranh ảnh, tờ rơi, tài liệu truyền thông tư vấn dinh dưỡng cho trẻ.

3 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

4 Tiếp đón, chào hỏi gây thiện cảm ngay từ khi tiếp xúc.

5 Mời ngồi ngang hàng với người tư vấn. 

6 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ sở.

G2 - Gợi hỏi
7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH.

8 Hỏi về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử sinh đẻ.

9 Hỏi về kinh nghiệm nuôi con những lần trước (nếu có), xem KH 
đã biết gì về việc ăn dặm, và những lo lắng, băn khoăn có thể có 
của KH.

10 Hỏi về tình trạng dinh dưỡng hiện nay của trẻ (tuổi, giới tính, cân 
nặng, chiều cao, phát triển tinh thần vận động), hỏi về cách thức 
chế biến thức ăn và cách thức cho trẻ ăn dặm mà KH biết.

11 Hỏi về tình trạng tiết sữa hiện nay, về những biện pháp KH đã 
dùng để tăng thêm lượng sữa.
G3 - Giới thiệu

12 Giới thiệu với KH các nguyên tắc ăn dặm: thời gian, thành phần 
thức ăn, tính chất và số lượng thức ăn/1 bữa và số lượng bữa/1 
ngày theo từng giai đoạn.

13 Hướng dẫn KH cách thức chế biến một số loại thức ăn cho trẻ thông 
dụng tại địa phương. Chú ý hướng dẫn cụ thể những điều khách chưa 
biết hoặc làm chưa đúng phát hiện được qua phần gợi hỏi.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

G4 - Giúp đỡ

14 Lắng nghe và khuyến khích KH nói ra những điều họ còn băn khoăn, 
chưa hiểu hoặc muốn biết thêm liên quan đến việc nuôi con.

15 Giúp KH có những thông tin đầy đủ về những điều họ muốn biết 
hoặc những điều chưa hiểu rõ.
G5 - Giải thích

16 Giải thích cho KH biết tầm quan trọng của việc ăn dặm đúng cách.
17 Khuyến khích động viên nếu KH đã có những thực hành đúng 

trong việc cho trẻ ăn dặm.
18 Nhẹ nhàng, kiên trì góp ý, giải thích, hướng dẫn KH thay đổi thói 

quen không có lợi cho sức khỏe của trẻ (nếu có). Không được tỏ 
thái độ bực bội, chê bai hoặc áp đặt ý kiến chủ quan cho KH.

19 Giải thích rõ những thói quen, thực hành chưa đúng trong cộng 
đồng và khuyến khích KH thay đổi để cho trẻ ăn dặm một cách 
hiệu quả nhất.

20 Giải thích và cầm tay chỉ việc cho KH chế biến thức ăn cho trẻ 
theo ô vuông thức ăn và dựa trên các nguyên liệu thực phẩm sẵn 
có tại địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục tập 
quán của KH.

21 Đề nghị KH nhắc lại những thông tin chính đã được cung cấp để 
đảm bảo KH đã hiểu rõ và có thể thực hành được.
G6 - Gặp lại

22 Khuyến khích KH gặp lại NVYT bất cứ khi nào thấy có vấn đề cần 
trao đổi hay cảm thấy không yên tâm trong việc cho trẻ ăn dặm.

23 Cung cấp thông tin địa chỉ tiếp đón KH và giúp họ làm tốt việc 
cho trẻ ăn dặm.

24 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.
25 Ghi chép hồ sơ KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



154 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

BẢNG KIỂM CÂN ĐO TRẺ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ:

- Cân;
- Thước đo chiều dài/cao;
- Thước dây;
- Phiếu/hồ sơ cân đo trẻ.

2 Nơi cân đo đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm và kín gió 
vào mùa đông.

3 Người đo và người trợ giúp mang trang phục đúng quy định.
THỰC HIỆN

4 Chào hỏi, tiếp xúc với trẻ và mẹ hoặc người nhà của trẻ để tạo 
không khí thân thiện.

5 Giải thích cho bà mẹ hoặc người nhà và trẻ (nếu là trẻ lớn) về 
công việc sắp làm và hướng dẫn hợp tác.

6 Hỏi họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ và các thông tin hành chính 
liên quan đến trẻ.
Cân

7 - Trẻ dưới 2 tuổi dùng cân lòng máng hoặc cân treo có nôi cho 
trẻ nằm;
- Trẻ trên 2 tuổi có thể dùng cân bàn, cân đòn, cân điện tử…

8 Đặt cân bàn trên một mặt phẳng cứng, chắc, thuận lợi cho trẻ 
bước lên xuống khi cân.
Nếu là cân treo phải treo ở vị trí chắc chắn và phải có dây bảo 
vệ quả cân, treo cân ngang tầm mắt của người đo và sao cho nôi 
đặt trẻ đủ cao không chạm đất.

9 Chỉnh cân về vị trí số 0 và kiểm tra độ nhạy, độ chính xác của 
cân với một vật chuẩn đã biết chính xác trọng lượng.

10 Cởi bỏ bớt quần áo, giày dép, chỉ nên mặc 1 bộ quần áo mỏng.
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N
hi khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Đặt trẻ lên cân (dỗ trẻ nếu trẻ khóc), đọc nhanh kết quả khi kim 
của cân đứng yên và ghi lại kết quả theo đơn vị kilogam với một 
số lẻ.
Trong trường hợp trẻ khóc, cần người trợ giúp bế trẻ: cân người 
trợ giúp trước, sau đó đưa trẻ cho người trợ giúp bế và đứng yên 
trên cân, sau đó trừ đi cân nặng của người trợ giúp để có kết quả 
cân nặng của trẻ.
Đo chiều cao/chiều dài

12 Chọn loại thước đo: 
- Trẻ dưới 2 tuổi hoặc dưới 85cm: đo chiều dài nằm; 
- Trẻ từ 2 tuổi trở lên hoặc từ 85cm trở lên: đo chiều cao đứng.
Đo chiều dài nằm

13 Đặt thước trên mặt phẳng nằm ngang, chắc, thuận lợi cho việc 
đo trẻ. 

14 Bỏ bớt mũ, giầy dép, quần áo, tất chân hay bất kể thứ gì có thể 
ảnh hưởng đến việc đo chiều dài trẻ.

15 Đặt trẻ nằm ngửa thẳng trên ván của thước đo, đặt đầu trẻ áp sát 
“phần chặn đầu” của thước, hướng mắt của trẻ vuông góc với 
mặt thước.

16 Người trợ giúp áp 2 tai trẻ để trẻ nhìn thẳng; người đo một tay 
để vào gối hoặc cổ chân trẻ để giữ thẳng chân và bàn chân thẳng 
đứng, tay kia đưa thanh chạy áp vào gót chân trẻ.

17 Giúp trẻ ngồi dậy và đọc kết quả với 1 số lẻ, ghi kết quả đo vào 
phiếu/hồ sơ.
Đo chiều cao đứng

18 Đặt thước trên mặt phẳng cứng, tựa vào tường/bàn/cây hay cầu 
thang… đảm bảo thước đứng vững, vuông góc với mặt đất bằng 
phẳng và thuận lợi cho việc đo trẻ. Thước được kéo ra hết hoàn 
toàn, đầu trên của thước được cố định bằng chiếc đinh gắn trên 
tường. Phần dưới của thước có thể di chuyển lên xuống để đo 
chiều cao đứng của trẻ.

19 Bỏ bớt mũ, giầy dép, quần áo, tất chân, cặp tóc hay bất kể thứ gì 
có thể ảnh hưởng đến việc đo chiều cao trẻ.

20 Trẻ đứng dựa lưng vào thước, bàn chân ở giữa thước, gót chân 
+ bắp chân + mông + vai + đầu theo một đường thẳng áp sát vào 
thước, mắt nhìn thẳng về phía trước theo đường nằm ngang, hai 
tay bỏ thõng hai bên mình.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

21 Người trợ giúp tay trái giữ gối và ép gối chụm lại, tay phải giữ 
cổ chân sao cho gót chân ép sát vào đế thước.
Người đo: tay trái giữ cằm cho đầu thẳng và áp sát vào mặt 
thước, tay phải ép mặt thanh trượt (phần chắn đầu) vào sát đỉnh 
đầu và vuông góc với thước đo.

22 Khi vị trí của trẻ đã chính xác, đọc số đo bằng centimet và chính 
xác với 1 số lẻ.

23 Bỏ thanh trượt trên đầu trẻ ra, bỏ tay trái khỏi cằm trẻ và giúp 
trẻ ra khỏi thước.

24 Ghi kết quả đo chiều cao vào phiếu/hồ sơ.
Đo vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay

25 Bỏ mũ, áo.
26 Trẻ đứng thẳng (hoặc nằm với trẻ dưới 2 tuổi), hai tay ở tư thế 

xuôi tự nhiên.
27 Đo vòng đầu: quấn thước dây vòng qua trán mép trên 2 cung 

lông mày, mép trên 2 vành tai, qua ụ chẩm.
28 Đo vòng ngực: quấn thước dây vòng qua 2 núm vú, mỏm dưới 

xương bả vai, đọc và ghi kết quả.
29 Đo vòng cánh tay: quấn thước dây vòng qua điểm giữa của 

đường nối từ mỏm cùng vai tới điểm trên lồi cầu cánh tay, dây 
vuông góc với trục cánh tay.

30 Đọc và ghi ngay vào phiếu đo/hồ sơ kết quả từng số đo bằng 
centimet và chính xác với 1 số lẻ.

31 Giúp trẻ trở về tư thế thoải mái, thu dọn dụng cụ và nhận định 
các kết quả cân, đo và ghi vào hồ sơ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM SƠ CỨU VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

2 Dụng cụ:
- Dụng cụ vô khuẩn: khay chữ nhật, kẹp Kocher, kẹp phẫu 
tích, bát đựng dung dịch, bông, găng tay, gạc;
- Dung dịch sát khuẩn: NaCl 0,9%, Betadine, MicroShield;
- Dụng cụ khác: tấm nilon, nước xà phòng, khay hạt đậu, 
kéo, băng dính, băng cuộn, phiếu chăm sóc, xô đựng rác 
thải.

3 Thông báo, giải thích cho NB biết công việc sắp làm và 
hướng dẫn NB hợp tác.

4 NB nằm hoặc ngồi thoải mái tùy theo vị trí vết thương, động 
viên NB trong suốt quá trình làm thủ thuật.

THỰC HIỆN

5 Quan sát và đánh giá tình trạng vết thương. (*)
6 Trải nilon phía dưới vị trí vết thương hoặc đặt cạnh vết 

thương.

7 Đổ các dung dịch sát khuẩn ra cốc, mang găng tay.

8 Dùng kẹp Kocher và kẹp phẫu tích kẹp gạc nhúng vào dung 
dịch NaCl 0,9%, rửa từ trong ra ngoài, rộng ra xung quanh, 
rửa nhiều lần đến khi sạch vết thương. (*)

9 Sát khuẩn xung quanh vết thương bằng dung dịch Betadine, 
dùng gạc thấm khô vết thương và xung quanh. 

10 Đắp gạc vô khuẩn che kín vết thương.

11 Dùng băng dính hoặc băng cuộn để băng lại (tùy vị trí và tình 
trạng vết thương).
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N
goại khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

12 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.

13 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.

14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CỐ ĐỊNH GẪY KÍN XƯƠNG CÁNH TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

Cần chuẩn bị một người phụ.
2 Dụng cụ:

- 2 nẹp có chiều dài và chiều rộng phù hợp;
- 2 dây buộc to bản;
- Bông lót, băng tam giác hoặc dây treo tay;
- Thuốc cấp cứu;
- Phiếu chuyển thương.

3 Nhận định tình trạng NB, chi gẫy. Giải thích, động viên, trấn an 
và hướng dẫn NB ngồi tay lành đỡ tay đau. Cẳng tay gấp vuông 
góc với cánh tay.
THỰC HIỆN

4 H ướng dẫn ngư ời phụ: đứng đối diện, 1 tay đỡ khuỷu, 1 tay đặt 
ở hẻm nách NB vừa kéo nhẹ, vừa quan sát NB.

5 Đặt 1 nẹp từ vai đến quá khuỷu.
6 Đặt 1 nẹp từ hố nách đến quá khuỷu
7 Độn bông hợp lý: hố nách, đầu nẹp, vùng xương lồi.
8 Buộc 1 vị trí trên ổ gẫy.
9 Buộc 1 vị trí dưới ổ gẫy.
10 Treo tay NB trước ngực bằng khăn tam giác hoặc dây treo (vòng 

qua cổ) ở tư thế cơ năng lòng bàn tay hướng vào thân mình.
11 Băng cố định cánh tay vào thân mình. 

12 Kiểm tra tuần hoàn của tay.
13 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

BẢNG KIỂM CỐ ĐỊNH GẪY KÍN XƯƠNG CẲNG TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
Cần chuẩn bị một người phụ.

2 Dụng cụ:
- 2 nẹp có chiều dài phù hợp;
- 3 dây buộc to bản;
- Bông lót, băng tam giác hoặc dây treo tay;
- Thuốc cấp cứu;
- Phiếu chuyển thương.

3 Nhận định tình trạng NB, chi gẫy. Giải thích, động viên, trấn an 
và hướng dẫn NB ngồi tay lành đỡ tay đau. Cẳng tay gấp vuông 
góc với cánh tay.
THỰC HIỆN

4 H ướng dẫn ngư ời phụ: đứng đối diện, 1 tay đỡ khuỷu, 1 tay đỡ 
cổ tay, bàn tay ngửa, vừa kéo vừa quan sát NB.

5 Đặt 1 nẹp từ nếp gấp khuỷu đến hết lòng bàn tay.
6 Đặt 1 nẹp từ quá khuỷu tay đến hết mu bàn tay.
7 Độn bông hợp lý: cổ tay, khuỷu tay, đầu nẹp, vùng xương lồi.
8 Buộc 1 vị trí trên ổ gẫy.
9 Buộc 1 vị trí dưới ổ gẫy.
10 Buộc 1 vị trí ngang bàn tay.
11 Treo tay NB trước ngực bằng khăn tam giác hoặc dây treo 

(vòng qua cổ) ở tư thế cơ năng (ngón tay cao hơn khuỷu).
12 Kiểm tra tuần hoàn của tay.
13 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CỐ ĐỊNH GẪY KÍN XƯƠNG ĐÙI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
Cần chuẩn bị hai người phụ.

2 Dụng cụ:
- Nẹp 3 cái (có chiều dài, độ cứng phù hợp với NB);
- Băng cuộn to bản, bông hoặc đệm lót, dây buộc;
- Thuốc cấp cứu;
- Phiếu chuyển thương.

3 Nhận định tình trạng NB, chi gẫy. Giải thích, động viên, trấn an 
và hướng dẫn NB để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 NB nằm trên mặt phẳng cứng. Hướng dẫn người phụ:
- Người phụ 1: hai tay đỡ trên và dưới ổ gãy;
- Người phụ 2: một tay đỡ gót chân, một tay giữ bàn chân vuông 
góc với cẳng chân và kéo liên tục theo trục của chi bằng một lực 
không đổi trong suốt thời gian tiến hành kỹ thuật.

 5 Đặt 3 nẹp:
- 1 nẹp dưới: từ bàn chân đến gai chậu trước trên;
- 1 nẹp trong: từ bẹn đến quá gót chân;
- 1 nẹp ngoài: từ nách đến quá gót chân.

6 Độn bông hợp lý: mắt cá chân, đầu nẹp, vùng xương lồi.
 7 Buộc 7 vị trí bằng dây to bản theo thứ tự: 

- 1 vị trí trên ổ gãy;
- 1 vị trí dưới ổ gãy;
- 1 vị trí ngang hông; 
- 1 vị trí ngang khớp gối;
- 1 vị trí ngang ngực;
- 1 vị trí trên cổ chân;
- 1 vị trí băng số 8 cố định bàn chân vuông góc với cẳng chân.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
8 Cố định 2 chân vào nhau tại 3 vị trí (1 ngang 2 đùi, 1 ngang 2 

đầu gối và 1 ngang 2 cổ chân).
9 Kiểm tra tuần hoàn của chi, tình trạng NB.

10 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 
hướng xử trí tiếp theo.

11 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.



164 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

BẢNG KIỂM CỐ ĐỊNH GẪY KÍN XƯƠNG CẲNG CHÂN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
Cần chuẩn bị hai người phụ.

2 Dụng cụ:
- Nẹp 2 cái (có chiều dài, độ cứng phù hợp với NB);
- Băng cuộn to bản, bông hoặc đệm lót, dây buộc;
- Thuốc cấp cứu;
- Phiếu chuyển thương.

3 Nhận định tình trạng NB, chi gẫy. Giải thích, động viên, trấn an 
và hướng dẫn NB hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB nằm ngửa, chân gãy hơi dạng.
5 Hướng dẫn người phụ:

- Người phụ 1: hai tay đỡ trên và dưới ổ gãy;
- Người phụ 2: một tay đỡ gót chân, một tay giữ bàn chân vuông 
góc với cẳng chân và kéo liên tục theo trục của chi bằng một lực 
không đổi trong suốt thời gian tiến hành kỹ thuật.

6  Đặt 2 nẹp: 
- 1 nẹp trong: từ bẹn đến quá gót;
- 1 nẹp ngoài: từ khớp háng đến quá gót chân dưới.

7 Độn bông hợp lý vào các vị trí: đầu nẹp, vùng xương lồi, bẹn.
8 Buộc 5 vị trí bằng dây to bản theo thứ tự: (*)

- 1 vị trí trên ổ gãy;
- 1 vị trí dưới ổ gãy;
- 1 vị trí trên khớp gối;
- 1 vị trí giữa đùi;
- 1 vị trí băng số 8 cố định bàn chân vuông góc với cẳng chân.
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N
goại khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
9 Cố định 2 chân vào nhau tại 3 dây vị trí (1 ngang 2 đùi, 1 ngang 

2 đầu gối và 1 ngang 2 cổ chân).
10 Kiểm tra tuần hoàn của chi, tình trạng NB.
11 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
12 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CỐ ĐỊNH GẪY KÍN XƯƠNG ĐÒN 

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
Cần chuẩn bị một người phụ.

2 Dụng cụ:
- Băng cuộn to bản (dùng để băng số 8);
- Dây buộc to bản;
- Bông hoặc đệm lót;
- Thuốc cấp cứu;
- Phiếu chuyển thương.

3 Nhận định tình trạng NB, chi gẫy. Giải thích, động viên, trấn an 
và hướng dẫn NB.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB ngồi ở tư thế thích hợp. 
5 Hướng dẫn người phụ: đứng phía sau, hai tay nắm 2 khuỷu tay 

NB, kéo nhẹ ra sau giúp NB ưỡn ngực tối đa trong suốt thời 
gian làm kỹ thuật.

6 Chèn bông vào 2 hố nách và 2 xương bả vai.

7 Dùng băng cuộn băng kiểu số 8 ở sau lưng (*): bắt đầu đường 
băng từ sau lưng lên trên vai bên phải vòng xuống nách đi ra sau 
lưng, rồi lên trên vai bên trái vòng xuống nách đi ra sau lưng, 
rồi lại vòng trở về vai bên phải; tiếp tục băng cho đến khi xương 
được cố định chắc chắn, kết thúc đường băng ở sau lưng.
Hoặc đặt nẹp chữ T sau vai và dọc theo cột sống: nhờ người phụ 
giữ nẹp hoặc dùng đầu gối giữ nẹp, dùng 4 băng to bản buộc cố 
định nẹp vào 2 bả vai, thắt lưng, ngực.

8 Kiểm tra tình trạng NB và tuần hoàn của tay bên xương đòn 
gãy.



167Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

N
goại khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
9 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
10 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM PHỤ GIÚP BÁC SĨ BÓ BỘT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Chuẩn bị dụng cụ: bột, chậu nước, bông lót, dụng cụ rạch bột, 
bơm kim tiêm, thuốc tê…

2 Giải thích, động viên NB.
3 NVYT mang trang phục (mũ, áo, khẩu trang), rửa tay.

THỰC HIỆN
4 Đặt NB ở tư thế phù hợp tùy theo vị trí tổn thương của chi bó bột.

5
Thực hiện các động tác nâng giữ chi theo y lệnh của BS, bảo 
đảm đoạn gãy không bị di lệch trong suốt thời gian BS tiến hành 
bó bột.

6 Thu dọn dụng cụ.
7 Ghi chép thời gian, đánh dấu vị trí mở cửa sổ (nếu có chỉ định).
8 Chuyển NB về bệnh phòng.
9 Hướng dẫn NB kê cao chi và hướng dẫn cách chăm sóc bột.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

BẢNG KIỂM BĂNG CỐ ĐỊNH VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, 
mang găng.

2 Dụng cụ: gạc miếng vô khuẩn; tấm nilon, hoặc giấy bóng kính; 
băng dính to bản, băng cuộn (băng thun giãn càng tốt); thuốc, 
dụng cụ cấp cứu.

3 Giải thích, động viên, trấn an và hướng dẫn NB hoặc người nhà 
NB để hợp tác.

THỰC HIỆN

4 Nhận định tình trạng NB, xác định số vết thương và khí thoát 
ra từ miệng vết thương.

5 Đặt NB ở tư thế phù hợp:
- Tỉnh: đầu cao, nghiêng về phía phổi tổn thương;
- Bất tỉnh: tư thế hồi phục, phía phổi lành ở trên.

6 Dùng bàn tay bịt kín miệng vết thương.

7 Đặt một miếng gạc vô khuẩn lớn trùm lên miệng vết thương 
(nếu vật gây vết thương vẫn còn giắt lại thì không được rút ra 
mà tạo một vành khăn quanh vết thương trước khi đặt gạc).

8 Phủ lên miếng gạc một miếng giấy bóng kính hoặc nilon.
9 Dùng băng dính dán kín mép miếng giấy bóng kính hoặc nilon 

vào da.
10 Dùng băng cuộn băng ép lại.
11 Kiểm tra tình trạng NB.
12 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BẤT ĐỘNG GÃY XƯƠNG SƯỜN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ: băng dính to bản, dây buộc, phiếu chuyển thương.
Mang dụng cụ đến chỗ NB.

2 NVYT mang trang phục (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 
găng.

3 Chào hỏi NB, giới thiệu bản thân và mục đích công việc sắp 
làm, động viên và hướng dẫn NB/người nhà những điều cần 
thiết để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Đặt NB nằm nghiêng về bên lành, cởi áo bộc lộ vùng xương 
sườn bị tổn thương.

5 Dùng băng dính to bản, dán lên trên da NB dọc theo xương 
sườn gãy, sao cho băng dính đủ dài qua phía bên lồng ngực 
đối diện. (*)

6 Đặt NB nằm tư thế thoải mái.
7 Kiểm tra và theo dõi hô hấp.
8 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 

hướng xử trí tiếp theo.
9 Viết phiếu chuyển thương, chuyển NB lên tuyến trên.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

BẢNG KIỂM GARÔ VẾT THƯƠNG CHẢY MÁU ĐỘNG MẠCH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, 

mang găng. 
2 Dụng cụ:

- Dây cao su mỏng, mềm đàn hồi tốt, to bản hoặc băng cuộn to 
bản;
- Khăn lót, que, dây buộc, khăn tam giác;
- Bộ dụng cụ vô khuẩn để rửa vết thương;
- Dung dịch sát khuẩn vết thương;
- Garô tùy ứng;
- Phiếu ghi garô.

3 NB: Giải thích, động viên, trấn an và hướng dẫn NB hoặc người 
nhà để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Khẩn trương tiến hành cầm máu tạm thời: (*)
- Chặn đường đi của động mạch tổn thương;
- Chèn trực tiếp lên vết thương.

5 Hoặc garô chính quy: (*)
- Vòng 1: cuộn chặt vừa;
- Vòng 2: cuộn chặt hơn vòng 1;
- Vòng 3: cuộn chặt nhất (quyết định sự cầm máu);
- Vòng 4: cuộn lỏng để nhét phần garô còn lại.

6 Hoặc garô tùy ứng: (*)
- Buộc khăn mùi xoa (hoặc dây vải) đè lên trên khăn lót;
- Dùng thước kẻ hoặc que lồng vào khăn mùi xoa (hoặc dây 
vải) xoắn nhiều vòng theo chiều kim đồng hồ đến khi máu 
ngừng chảy;
- Giữ nguyên thước kẻ hoặc que, cố định vào chi bằng dây 
buộc, tránh va chạm vào vết thương.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

7 Xử lý và băng vết thương.
8 Treo cẳng tay vuông góc với cánh tay (nếu vết thương ở tay), 

nâng cao chân nếu vết thương ở chân.
9 Ghi phiếu garô, để nơi dễ thấy.

10 Thông báo sơ bộ tình trạng bệnh và hướng dẫn NB/người nhà 
hướng xử trí tiếp theo.

11 Vận chuyển NB đến khoa ngoại của BV, theo dõi sát tình trạng 
NB trên đường vận chuyển.

12 Nới garô theo đúng thời gian và nguyên tắc:
- Luồn 2 ngón tay vào vòng cuối cùng nâng lên, rút cuộn garô, 
vừa cuộn lại vừa nới hết vòng thứ 3 từ từ;
- Quan sát vùng dưới vết thương thấy hồng, ấm lại thì quấn lại 
đến vòng thứ 3 chặt nhất, vòng thứ 4 nới lỏng để nhét cuộn garô 
còn lại vào.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

BẢNG KIỂM BĂNG ÉP VẾT THƯƠNG 
CHẢY MÁU ĐỘNG MẠCH CẢNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), mang găng. 
Cần chuẩn bị một người phụ.

2 Dụng cụ:
- Bộ dụng cụ vô khuẩn để rửa vết thương;
- Dung dịch sát khuẩn vết thương;
- Bông băng vô khuẩn;
- 1 nẹp gỗ dài phù hợp;
- Dây buộc: 4 băng cuộn to bản;
- Khăn tam giác.

3 Giải thích, động viên, trấn an và hướng dẫn NB hoặc người nhà 
để hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Nhận định tình trạng NB, xác định vết thương động mạch (máu 
phun thành tia theo mạch đập). (*)

5 Ấn trực tiếp lên vết thương cầm máu tạm thời, giữ nguyên tay 
trong suốt thời gian chuẩn bị băng vết thương. (*)

6 Hướng dẫn người phụ phối hợp. Vừa làm vừa giải thích, động 
viên, trấn an và hướng dẫn NB.

7 Đặt cánh tay NB (phía đối diện với bên vết thương) ép sát thân 
mình, giữ cẳng tay vuông góc với cánh tay.

8 Đặt một nẹp gỗ từ quá khuỷu tay đến quá đầu NB.
9 Cố định nẹp gỗ vào cánh tay NB tại hai vị trí bằng dây buộc to 

bản: một ở đầu dưới và một ở đầu trên cánh tay.
10 Cố định cánh tay vào thân mình của NB ở vị trí giữa cánh tay.
11 Cố định nẹp vào đầu của NB bằng dây buộc to bản.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
12 Đặt băng vô khuẩn ép lên vết thương: (*)

Nhẹ nhàng buông tay đang ép lên vết thương, nhanh chóng 
đặt băng, chặn tạm thời đường đi động mạch, ép ngay trở lại 
(trên băng).

13 Băng ép vết thương về phía nẹp gỗ đến ngừng chảy máu. (*)
Treo cẳng tay NB lên vai bằng khăn tam giác.

14 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc hoặc phiếu chuyển thương.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

BẢNG KIỂM BĂNG MU TAY VÀ LÒNG BÀN TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc. 
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích mục đích công việc 

sắp làm, động viên NB và hướng dẫn những điều cần thiết để 
hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế thích hợp tay lành đỡ tay đau.
5 Đặt gạc lên vết thương.
6 Băng vòng cố định tại cổ tay.  
7 Kéo băng lên đến gốc ngón tay, cuốn vòng gốc ngón rồi trở về 

mép bàn tay về cổ tay.
8 Kéo băng đến gốc các ngón tay tiếp theo, quay vòng trở về cổ tay.
9 Băng kín mu tay hoặc lòng bàn tay.

10 Cố định băng tại cổ tay.
11 Treo tay NB theo tư thế cơ năng.
12 Kiểm tra và theo dõi vết thương.
13 Thông báo tình trạng hiện tại của NB. Dặn dò NB những điều 

cần thiết.
14 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BĂNG CẲNG TAY (băng chữ nhân)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc miếng.
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích mục đích công việc 

sắp làm, động viên NB và hướng dẫn những điều cần thiết để 
hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế thích hợp: NB ngồi tay lành đỡ tay đau ở tư thế 
cơ năng (cẳng tay vuông góc với cánh tay). 

5 Đặt gạc lên vết thương.
6 Băng vòng khóa bắt đầu từ cổ tay.
7 Băng chữ nhân kín cẳng tay (đường băng đi chếch lên trên 

nhưng mỗi vòng đều phải gấp lại, ngón cái tay trái để lên 
chỗ gấp, tay phải kéo cuộn băng xuống dưới băng kín chỗ 
cần băng).

8 Nới dài cuộn băng, tay phải lật cuộn băng kéo xuống và gấp lại. 
Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3, tiếp tục băng cho đến 
khi che kín vết thương.

9 Kết thúc bằng 2 vòng khóa và cố định đầu băng.
10 Treo tay NB theo tư thế cơ năng. 
11 Kiểm tra vết thương. Dặn dò NB những điều cần thiết.
12 Thu dọn dụng cụ và rửa tay.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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N
goại khoa

 BẢNG KIỂM BĂNG ĐẦU

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc miếng.
3 Nhận định tình trạng NB, vết thương, giải thích động viên NB.

THỰC HIỆN
4 Để NB đúng tư thế.
5 Đặt gạc lên vết thương.
6 Băng vòng khóa quanh tròn (băng vòng 2 lượt quanh đầu, 

đường băng chạy phía trên 2 lông mày, trên 2 tai, phía dưới 
xương chẩm).

7 Băng vòng gấp lại, vòng sau đè lên 1/2 hoặc 2/3 vòng trước, 
băng từ giữa trán ra sau chẩm và tỏa đều ra 2 bên theo hình rẻ 
quạt mỗi vùng đều trở lại chỗ bắt đầu băng cho đến khi băng 
kín đầu.

8 Băng vòng quanh đầu 2 lượt và cố định băng bằng băng dính 
hoặc kim băng. 

9 Kiểm tra vết thương. 
10 Dặn NB những điều cần thiết. 
11 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
12 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BĂNG KHUỶU TAY (băng vòng số 8)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc. 
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích, động viên NB.

THỰC HIỆN
4 Để NB ở tư thế thích hợp, NB ngồi tay lành đỡ tay đau ở tư thế 

cơ năng (cẳng tay vuông góc với cánh tay).
5 Đặt gạc lên vết thương.
6 Băng vòng khóa tại khuỷu tay.
7 Băng số tám, đường băng trước bắt chéo đường băng sau tại 

nếp khuỷu và đè lên 1/2 hoặc 2/3 thân băng, tiếp tục băng cho 
đến khi kín vết thương.

8 Cố định băng phía trên cánh tay bằng băng dính hoặc buộc.
9 Treo tay NB theo tư thế cơ năng.

10 Kiểm tra vết thương.
11 Dặn NB những điều cần thiết.
12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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goại khoa

BẢNG KIỂM BĂNG BÀN CHÂN HỞ GÓT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc miếng. 
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích, động viên NB.

THỰC HIỆN
4 Để chân NB ở tư thế cơ năng: bàn chân vuông góc với cẳng chân. 
5 Đặt gạc lên vết thương. 
6 Băng vòng 2 lượt cố định tại bàn chân (phần đốt, bàn, ngón). 
7 Băng số 8 vòng qua cổ chân, vòng sau đè lên 1/2 hoặc 2/3 vòng 

trước.
8 Băng kín vết thương.
9 Cố định băng tại cổ chân.

10 Kiểm tra vết thương.

11 Dặn NB những điều cần thiết. 
12 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BĂNG KÍN 5 NGÓN TAY

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc. 
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích, động viên NB.

THỰC HIỆN
4 Để NB ở tư thế thích hợp tay lành đỡ tay đau.
5 Đặt gạc lên vết thương. 
6 Băng vòng cố định ở tại cổ tay.  
7 Kéo băng lên đến gốc ngón tay, băng rắn cuốn đến đầu ngón tay.
8 Băng xoáy ốc trở về gốc ngón tay.
9 Băng bắt chéo qua mu tay trở về cổ tay.

10 Băng kín từng ngón tay. 
11 Cố định băng tại cổ tay.
12 Treo tay NB theo tư thế cơ năng.
13 Kiểm tra vết thương. Dặn NB những điều cần thiết.
14 Thu dọn dụng cụ, rửa tay
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BĂNG TRÁN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.    
2 Dụng cụ: khay chữ nhật, băng cuộn, gạc miếng.
3 Nhận định tình trạng vết thương, giải thích, động viên NB.

THỰC HIỆN

4 Để NB ở tư thế thích hợp. 

5 Đặt gạc lên vết thương. 
6 Băng vòng khóa quanh tròn (băng vòng 2 lượt quanh đầu, 

đường băng chạy phía trên 2 lông mày, trên 2 tai, phía dưới 
xương chẩm).

7 Băng vòng sau đè lên 1/2 hoặc 2/3 vòng trước.
8 Băng kín vết thương.
9 Cố định băng. 

10 Kiểm tra vết thương, dặn NB những điều cần thiết.
11 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.
12 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM THAY BĂNG CẮT CHỈ VẾT THƯƠNG SẠCH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Kiểm tra đúng NB, đúng giường, vị trí và đặc điểm vết thương.
2 Thông báo, giải thích cho NB biết kỹ thuật sắp làm, động viên 

và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác.
3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
4 Dụng cụ:

a) Khay dụng cụ vô khuẩn: gói chăm sóc (gồm: 2 kẹp Kocher 
không mấu, 2 kẹp phẫu tích, 2 kéo cong nhỏ, 2 bát kền, gạc củ 
ấu, gạc miếng, bông cầu), 1 đôi găng tay vô khuẩn;

b) Dung dịch rửa vết thương và thuốc: NaCl 0,9%, oxy già, 
Betadine, cồn 70o, thuốc theo chỉ định (nếu có);

c) Khay dụng cụ sạch: băng cuộn, băng dính, kéo, ống cắm kìm, 
1 đôi găng tay sạch, khay hạt đậu (túi giấy), tấm nilon, xô 
đựng dung dịch khử nhiễm, thùng rác.

d) Dụng cụ khác: sổ ghi y lệnh, bình phong (nếu cần), giỏ rác.
THỰC HIỆN

5 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn (lần 1), mở gói dụng cụ vô khuẩn 
và sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng, rót dung dịch rửa và dung dịch 
sát khuẩn phù hợp vào bát kền.

6 Mang găng sạch, để NB nằm hoặc ngồi thoải mái tùy theo vị trí 
vết thương, bộc lộ vết thương, trải tấm nilon dưới vết thương, 
đặt khay hạt đậu ở vị trí thuận tiện.

7 Nhẹ nhàng tháo băng bẩn, bỏ băng bẩn và găng bẩn vào khay 
hạt đậu.

8 Quan sát, nhận định tình trạng vết thương, thông báo cho NB 
biết (nếu cần).

9 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn (lần 2), mang găng vô khuẩn và 
giữ găng vô khuẩn khi thao tác các kỹ thuật. (*)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 Dùng 2 kẹp vô khuẩn: tay trái dùng kẹp phẫu tích gắp gạc củ ấu 
nhúng vào dung dịch sát khuẩn, chuyển gạc sang kẹp Kocher 
bên tay phải để rửa vết thương (kẹp bên tay phải thấp hơn kẹp 
bên tay trái để tránh dịch chảy ngược và tránh không chạm 2 kẹp 
vào nhau). 

11 Rửa xung quanh vết thương: rửa từ mép vết thương xoáy ốc rộng 
ra ngoài, rửa nhiều lần đến khi sạch. (*)

12 Rửa chính giữa vết thương: dùng gạc củ ấu thấm dung dịch sát 
khuẩn bôi nhẹ lên bề mặt vết thương. Rửa từ trên xuống dưới 
theo 1 chiều, từ mép vết thương bên xa đến mép vết thương bên 
gần. Vừa làm vừa quan sát sắc mặt và động viên NB. (*)

13 Cắt chỉ: 
- Đặt một miếng gạc/bông vô khuẩn cạnh vết thương;
- Dùng 1 kẹp giữ vào đầu nút chỉ và nhẹ nhàng kéo lên;
- Dùng kéo cong nhọn cắt một chân nút chỉ sát vào mặt da;
- Rút nhẹ sợi chỉ đã cắt bằng kìm, đặt lên miếng gạc;
- Cắt cho đến hết hoặc cắt cách quãng (theo chỉ định của BS).

14 Sát khuẩn lại vết thương bằng dung dịch Betadine, thấm khô 
vết thương bằng gạc củ ấu. Đắp thuốc vào vết thương (nếu có 
chỉ định).

15 Đặt gạc vô khuẩn ngay ngắn che kín vết thương (không xê dịch 
gạc sau khi đặt).

16 Bỏ kẹp, kéo vào xô dung dịch sát khuẩn, cắt băng dính/băng 
cuộn cố định gạc.

17 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò NB những điều cần thiết.
18 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ:

- Ngày giờ tiến hành thay băng;
- Tình trạng cụ thể của vết thương;
- Màu sắc, tính chất, số lượng dịch của vết thương;
- Dung dịch rửa vết thương;
- Tên người thay băng.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM THAY BĂNG VẾT THƯƠNG NHIỄM KHUẨN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Kiểm tra đúng NB, đúng giường, vị trí và đặc điểm vết thương.
2 Thông báo, và giải thích cho NB biết kỹ thuật sắp làm, động 

viên và hướng dẫn NB những điều cần thiết để hợp tác.
3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay. 
4 Dụng cụ:

a) Khay dụng cụ vô khuẩn: gói chăm sóc (gồm: 2 kẹp Kocher 
không mấu, 2 kẹp phẫu tích, 2 kéo cong nhỏ, 2 bát kền, gạc 
củ ấu, gạc miếng, bông cầu), 1 đôi găng tay vô khuẩn;

b) Dung dịch rửa vết thương và thuốc: NaCl 0,9%, oxy già, 
Betadine, cồn 70o, thuốc theo chỉ định (nếu có);

c) Khay dụng cụ sạch: khay chữ nhật, băng cuộn, băng dính, 
kéo, ống cắm kềm, 1 đôi găng tay, khay hạt đậu (túi giấy), 
tấm nilon, xô đựng dung dịch khử nhiễm, thùng rác;

d) Dụng cụ khác: sổ ghi y lệnh, bình phong (nếu cần), giỏ rác.
THỰC HIỆN

5 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn (lần 1), mở gói dụng cụ vô 
khuẩn và sắp xếp dụng cụ tiện sử dụng, rót dung dịch rửa và 
dung dịch sát khuẩn phù hợp vào bát kền.

6 Mang găng sạch, để NB nằm hoặc ngồi thoải mái tùy theo vị trí 
vết thương, bộc lộ vết thương, trải tấm nilon dưới vết thương, 
đặt khay hạt đậu ở vị trí thuận tiện.

7 Nhẹ nhàng tháo băng bẩn, bỏ băng bẩn và găng bẩn vào khay 
hạt đậu.

8 Quan sát, nhận định tình trạng vết thương: số lượng, màu sắc 
tính chất của dịch, mủ, thông báo cho NB biết (nếu cần).

9 Sát khuẩn tay (lần 2), mang găng vô khuẩn và giữ găng vô 
khuẩn khi thao tác các kỹ thuật. (*)
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N
goại khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
10 Dùng 2 kẹp vô khuẩn: tay trái dùng kẹp phẫu tích gắp gạc củ ấu 

nhúng vào dung dịch sát khuẩn, chuyển gạc sang kẹp Kocher 
bên tay phải để rửa vết thương (kẹp bên tay phải thấp hơn kẹp 
bên tay trái và tránh không chạm 2 kẹp vào nhau).

11 Rửa xung quanh vết thương: rửa từ mép vết thương xoáy ốc 
rộng ra ngoài, rửa nhiều lần đến khi sạch. (*)

12 Rửa chính giữa vết thương: 
- Dùng mũi kìm tách nhẹ mép vết thương cho dịch/mủ chảy ra;
- Dùng kẹp gắp bông cầu hoặc gạc củ ấu ấn nhẹ dọc theo vết 
thương, cho dịch/mủ chảy ra hết;
- Rửa trực tiếp vào vết thương bằng oxy già và nước muối sinh 
lý cho đến khi sạch.
Vừa làm vừa quan sát sắc mặt và động viên NB. (*)

13 Dùng gạc vô khuẩn thấm khô, cắt lọc hết các tổ chức hoại tử, 
rửa sạch lại vết thương bằng nước muối sinh lý.

14 Sát khuẩn lại vết thương bằng Betadine, thấm khô bằng bông/
gạc vô khuẩn và đắp thuốc (nếu có chỉ định).

15 Đặt gạc vô khuẩn ngay ngắn che kín vết thương (không xê dịch 
gạc sau khi đặt).

16 Bỏ kẹp, kéo vào xô đựng dung dịch khử nhiễm, cắt băng dính 
cố định gạc.

17 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết. 
18 Thu dọn dụng cụ, phân loại và thu gom chất thải đúng quy 

định, tháo găng tay, rửa tay.
19 Ghi hồ sơ:

- Ngày giờ tiến hành thủ thay băng;
- Tình trạng cụ thể của vết thương;
- Màu sắc, tính chất, số lượng dịch;
- Dung dịch rửa vết thương;
- Tên người thay băng.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 

găng.
2 Dụng cụ:

a) Dụng cụ vô khuẩn: 
- 2 kẹp không mấu, 2 kẹp phẫu tích, 1 kéo cắt lọc, 2 cốc Inox;
- Gạc củ ấu, gạc miếng, bông cầu;
- Găng tay, bộ túi hậu môn nhân tạo.

b) Dung dịch rửa vết thương: NaCl 0,9%, oxy già, mỡ O-xít 
kẽm, Betadine, cồn I-ốt, thuốc theo chỉ định;

c) Dụng cụ khác: khay chữ nhật, băng cuộn, băng dính, bút dạ, 
kéo, ống đựng kẹp, găng tay, khay hạt đậu (túi giấy), tấm 
nilon (giấy bản), xô đựng dung dịch khử nhiễm, thùng rác.

3 Xem hồ sơ bệnh án: 
- Y lệnh chăm sóc hậu môn nhân tạo; 
- Kiểm tra đúng NB, đúng giường.

4 Thông báo và giải thích cho NB công việc sắp làm.
THỰC HIỆN

5 NVYT mang găng tay sạch.
6 Nâng cao đầu giường, đặt NB ở tư thế thuận lợi.
7 Đặt nilon (giấy bản) dưới vết thương, đặt khay hạt đậu (túi nilon) 

nơi thuận tiện.
8 Tháo bỏ băng, gạc, túi hậu môn nhân tạo cũ bỏ vào khay hạt đậu 

(túi nilon).
9 Quan sát, nhận định tình trạng hậu môn nhân tạo: sự lưu thông, 

số lượng, màu sắc tính chất của dịch, phân.
10 Tháo bỏ găng bẩn, rửa tay hoặc sát khuẩn tay nhanh.
11 Mở gói dụng cụ, rót dung dịch sát khuẩn, mang găng tay vô khuẩn.
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N
goại khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

12 Rửa xung quanh hậu môn nhân tạo: tay không thuận dùng kẹp 
gắp gạc củ ấu nhúng vào dung dịch NaCl 0,9%, chuyển gạc sang 
tay thuận, cầm kẹp rửa xoáy ốc từ chân hậu môn nhân tạo rộng 
ra ngoài từ 7-10cm, rửa nhiều lần đến khi sạch.

13 Rửa hậu môn nhân tạo: tay không thuận dùng kẹp gắp gạc củ ấu 
nhúng vào dung dịch NaCl 0,9%, chuyển gạc sang tay thuận rửa 
hậu môn nhân tạo.

14 Thấm khô hậu môn nhân tạo và da xung quanh bằng gạc củ ấu.
15 Sát khuẩn da xung quanh hậu môn nhân tạo: tương tự như bước 

12.
16 Bôi mỡ O-xít kẽm lên da xung quanh hậu môn nhân tạo theo y 

lệnh.
17 Đắp gạc phủ kín lên hậu môn nhân tạo.
18 Quan sát sắc mặt và động viên NB.
19 Đo đường kính hậu môn nhân tạo.
20 Cắt cỡ vòng tròn hậu môn lên tờ bìa.
21 Đo, cắt cỡ vòng tròn hậu môn nhân tạo vào khớp nối túi.
22 Đặt khớp nối túi vào hậu môn nhân tạo, bóc giấy ở khớp nối để 

lộ phần keo dính, áp mặt keo dính vào da NB, miết xung quanh 
cho keo dính chặt vào da. 

23 Lắp túi hậu môn nhân tạo vào khớp nối, dùng kẹp kẹp đầu dưới 
của túi (đầu tháo phân).

24 Thông báo tình trạng hiện tại của NB và dặn dò NB/người nhà 
những điều cần thiết. 

25 Giúp NB trở về tư thế thoải mái.
26 Thu dọn dụng cụ, tháo găng tay, rửa tay.
27 Ghi chép hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHĂM SÓC ỐNG DẪN LƯU BÀNG QUANG, Ổ BỤNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, mang 

găng.
2 Thông báo giải thích việc sắp làm nếu NB còn tỉnh, che bình phong.
3 Dụng cụ:

a) Các gói dụng cụ vô khuẩn khác:
- 2 cốc đựng dung dịch sát khuẩn, găng tay vô khuẩn, bông, 

gạc, kẹp phẫu tích, kẹp Kocher;
- Dung dịch rửa theo chỉ định của BS.

b) Bộ dây dẫn lưu, túi dẫn lưu (sử dụng bộ dây truyền dịch, bỏ 
kim, cắt phần đáy của nắp đậy kim).

c) Khay dụng cụ sạch: trụ cắm kẹp, kẹp Kocher, khay hạt đậu, 
dung dịch sát khuẩn tay nhanh, xô đựng dung dịch khử nhiễm, 
tấm nilon, kéo, băng dính, xô chứa chất thải.

THỰC HIỆN
4 Giúp NB nằm tư thế thích hợp (tùy theo vị trí của ống dẫn lưu).
5 Trải nilon, bộc lộ chân ống dẫn lưu, đánh giá tình trạng dẫn lưu.
6 Dẫn lưu kín: kẹp ống dẫn lưu trước khi rửa chân ống.

Dẫn lưu hở: không kẹp ống.
7 Rửa chân ống dẫn lưu:

- Nhiễm khuẩn: rửa như vết thương nhiễm khuẩn;
- Không nhiễm khuẩn: rửa như vết thương sạch.

8 Đặt gạc che kín chân ống dẫn lưu, cố định bằng băng dính.
9 Thay túi đựng dịch dẫn lưu mới (sau khi thay xong mới mở kẹp 

đối với dẫn lưu kín).
10 Giúp NB trở về tư thế thoải mái, dặn dò những điều cần thiết.
11 Thu dọn dụng cụ, xử lý chất thải đúng quy định.
12 Ghi phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM THAI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

2 Thai phụ: Giải thích các công việc sắp làm, hướng dẫn những 
điều cần thiết để thai phụ hợp tác, hướng dẫn thai phụ đi tiểu và 
lấy nước tiểu trước khi khám.

3 Bộ dụng cụ khám thai:
- Đồng hồ có kim giây;
- Cân người lớn có thước đo chiều cao;
- Huyết áp kế, ống nghe tim phổi;
- Ống nghe tim thai;
- Test thử thai;
- Dụng cụ thử protein niệu;
- Phương tiện thử huyết sắc tố, Hematocrit, test thử HIV, viêm 
gan B; 
- Thước đo khung chậu. 

4 Phòng khám thai rộng rãi, thoáng mát và đảm bảo tính riêng tư;
Có sổ khám thai, mẫu phiếu khám thai và “con tôm”.

THỰC HIỆN 

5 Chào hỏi niềm nở tạo cảm giác thoải mái cho thai phụ.

6 Đưa thai phụ vào phòng khám, mời ngồi.

Bước 1 - Hỏi và lắng nghe

7 Về thủ tục hành chính: họ tên, tuổi, nơi ở, nghề nghiệp.

8 Thăm hỏi sơ lược về hoàn cảnh gia đình và mức sống.
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

9 a) Với người khám thai lần đầu:
- Ngày kinh cuối cùng và tình trạng kinh nguyệt trước đó;
- Tiền sử bệnh tật nội, ngoại, phụ khoa;
- Tiền sử sản khoa;
- Tình trạng nghén hiện tại;
- Các biện pháp KHHGĐ đã áp dụng.

b) Với người khám thai những lần tiếp theo:
- Diễn biến đặc biệt gì từ lần khám thai trước đến nay;
- Có dùng thuốc gì từ lần khám trước đến nay.

Bước 2 - Khám toàn thân

10 Quan sát: dáng đi, hình dạng cơ thể.

11 Quan sát da niêm mạc mắt, môi, đầu móng tay phát hiện thiếu 
máu.

12 Đo chiều cao (cho lần khám đầu tiên).

13 Cân nặng.

14 Đếm mạch, đo huyết áp.

15 Khám phát hiện phù.

16 Khám nội, ngoại khoa: tim phổi, vú, da, hạch, bụng, các chi.

Bước 3 - Khám sản khoa

17 Nắn bụng tìm đáy tử cung và đo chiều cao tử cung (với người 
khám từ 3 tháng giữa).

18 Đo vòng bụng (mức đo ngang rốn).

19 Nắn bụng phát hiện các phần của thai nhi.

20 Nghe tim thai.

21 Thăm âm đạo (chỉ thực hiện khi nghi có vấn đề bất thường).

Bước 4 - Thử nước tiểu

22 Bằng giấy thử, thuốc thử hay bằng cách đốt.

Bước 5 - Tiêm phòng uốn ván

23 Tiêm ngay hoặc hẹn tiêm vào ngày tiêm chủng mở rộng của cơ 
sở cho đủ liều theo quy định.

Bước 6 - Cung cấp thuốc

24 Viên sắt và a-xít Folic (cấp hoặc cho mua).

25 Thuốc phòng sốt rét (nếu có).

26 Thuốc chữa bệnh khác (nếu có chỉ định).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

Bước 7 - Truyền thông GDSK/tư vấn
27 Tùy theo lần khám và phát hiện khi khám, thực hiện tư vấn 

phù hợp.
Bước 8 - Ghi phiếu và sổ sách

28 Ghi sổ khám thai (đủ 26-27 cột mục).
29 Ghi phiếu khám thai và/hoặc phiếu hẹn cho thai phụ.
30 Chuyển phiếu lưu hay phiếu hẹn sang đúng ô (túi) của tháng hẹn 

lần khám sau.
31 Lập “con tôm” gắn trên bảng quản lý thai sản đúng vị trí (cho lần 

khám đầu tiên).
Bước 9 - Kết luận, dặn dò

32 Thông báo cho thai phụ biết kết quả thăm khám thai, tuổi thai, 
tình trạng thai nhi và dự kiến ngày sinh, nơi sinh (khám vào 3 
tháng cuối).

33 Hẹn tái khám lần sau.
34 Nhắc thai phụ thực hiện các lời dặn cần thiết và tư vấn cho thai 

phụ và người nhà (nếu có).
35 Chuyển khám hội chẩn ở tuyến trên (khi cần thiết).
36 Chào tạm biệt và nhắc thai phụ có thể gặp lại bất cứ lúc nào thấy 

cần giúp đỡ.
37 Thu dọn dụng cụ, rửa tay.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM NHẬN ĐỊNH NGUY CƠ CAO CỦA THAI NGHÉN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

1. Nhận định nguy cơ từ các yếu tố tổng quát

1 Tuổi dưới 18 hay trên 35?

2 Số lần đã sinh con: trên 4 lần?

3 Khoảng cách 2 lần có thai < 3 năm?

4 Chiều cao bà mẹ dưới 145cm?

5 Cân nặng bà mẹ dưới 40kg hay trên 70kg?

6 Dáng đi không cân đối: thọt hay lệch người?

2. Nhận định nguy cơ từ tiền sử sản khoa

7 Đã điều trị vô sinh.

8 Sẩy thai liên tiếp từ 2 lần trở lên.

9 Đẻ non.

10 Thai chết trong tử cung.

11 Đẻ khó.

12 Mổ lấy thai.

13 Băng huyết sau đẻ.

14 Lần đẻ trước con chết do ngạt.

3. Nhận định nguy cơ từ tiền sử phụ khoa

15 Mổ bóc nhân xơ tử cung.

16 Mổ vì dị dạng tử cung.

17 Có đốt điện, khoét chóp CTC.

4. Nhận định nguy cơ từ tiền sử nội, ngoại khoa

18 Có tiền sử bệnh tim mạch nhất là bệnh van tim, tăng huyết áp.

19 Tai biến mạch máu não.

20 Nội tiết: cường hay thiểu năng tuyến giáp, đái tháo đường.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

21 Phổi: hen suyễn, lao phổi.

22 Thiếu máu, rối loạn đông máu.

23 Viêm gan vi-rút.

24 Các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng nặng, các BLTQĐTD.

25 Di chứng bại liệt.

26 Gãy xương đùi, xương chậu từ nhỏ.

5. Nhận định nguy cơ về các dấu hiệu xuất hiện khi mang thai

27 Tăng dưới 6kg trong cả thai kỳ, hoặc tăng dưới 1kg trong 1 tháng 
(từ tháng 4 trở đi).

28 Chiều cao tử cung không tăng hoặc nhỏ đi trong hai lần khám 
thai liên tiếp.

29 Chiều cao tử cung không tương xứng với tuổi thai.

30 Thai trên 42 tuần (tính theo ngày đầu của kỳ kinh cuối).

31 Cử động thai ít hơn hoặc tăng nhiều một cách bất thường.

32 Da xanh, niêm mạc mắt nhợt nhạt.

33 Sốt cao.

34 Chảy máu âm đạo.

35 Có triệu chứng của nhiễm độc thai nghén: tăng trên 2kg/tháng, 
phù tay hay mặt, huyết áp cao ≥ 140/90mmHg, Albumin niệu (+).

36 Đường niệu (+).

37 Đái rắt, đái buốt, nước đái đục.

38 Xét nghiệm: giang mai (+), viêm gan B (+), HIV (+).

6. Nhận định nguy cơ từ kết quả khám âm đạo (không được 
khám âm đạo bằng tay nếu ra máu trong 3 tháng cuối).

39 CTC xơ cứng, sùi hoặc loét.

40 Ngôi thai: không phải là ngôi đầu (trong 3 tháng cuối).

41 Ối vỡ hay rỉ ối mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

42 Khung chậu: sờ thấy mỏm nhô hay 2 gai hông nhô nhiều.

43 Tim thai không nghe được.

Nhận định tổng hợp

44 Có nguy cơ từ mẹ không?

45 Có nguy cơ từ thai không?
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

46 Có nguy cơ từ phần phụ của thai không?
47 Ra quyết định:

- Có phải điều trị gì không?
- Có phải chuyển tuyến không?
- Dự kiến nơi sinh;
- Tư vấn cho bà mẹ và người nhà.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHĂM SÓC THAI NGHÉN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Phòng tư vấn thoáng mát, đủ rộng, kín đáo, đảm bảo tính riêng 

tư cho KH.
2 Tranh ảnh truyền thông liên quan đến thai nghén và sinh đẻ.
3 Cán bộ tư vấn có kiến thức và kinh nghiệm trong tư vấn.

THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

4 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc.

5 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn, nếu có chồng thì mời 
họ ngồi bên cạnh.

6 Tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính của mình tại CSYT.
G2 - Gợi hỏi (với thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan 
tâm, đồng cảm với KH trong những vấn đề họ biểu lộ).

7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH và lý do họ cần tư vấn.
8 Hỏi KH về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử bệnh tật toàn thân, một 

số bệnh nội, ngoại khoa và bệnh phụ khoa.
9 Hỏi về tình trạng hôn nhân, tiền sử thai nghén và sẩy, đẻ.

10 Hỏi về tình trạng hoạt động tình dục trước và trong khi có thai.
11 Hỏi về ngày đầu của kỳ kinh cuối để tính ra tuổi thai.
12 Hỏi về các dấu hiệu bất thường (có thể có) khi thai nghén.
13 Hỏi về những hiểu biết của KH về tự chăm sóc bản thân, dinh 

dưỡng và những chú ý khi có thai.
G3 - Giới thiệu

14 Trình bày với KH những điều nên làm về vệ sinh thai nghén, chế 
độ dinh dưỡng, lao động, sinh hoạt... dựa trên hoàn cảnh sinh 
sống thực tế của họ (biết được qua gợi hỏi) và những điều họ 
muốn được tư vấn.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

15 Cung cấp đủ thông tin từng vấn đề, lợi ích của việc thực hiện 
đúng và đủ các biện pháp vệ sinh, chế độ dinh dưỡng, những chế 
độ chăm sóc cần thiết khi mang thai và những điều bất lợi có thể 
xảy ra khi không thực hiện đúng.
G4 - Giúp đỡ

16 Giúp KH hiểu biết đầy đủ những điều họ muốn biết hoặc những 
điều họ chưa biết phát hiện được khi gợi hỏi.

17 Giúp KH thực hiện các biện pháp vệ sinh phù hợp, thực hiện chế 
độ dinh dưỡng hợp lý với hoàn cảnh của họ. Không áp đặt bất cứ 
điều gì nếu KH chưa tin hoặc chưa muốn.
G5 - Giải thích

18 Giải thích đầy đủ với cách nói cụ thể, dễ hiểu, phù hợp trình độ 
nhận thức của KH, hạn chế sử dụng từ chuyên môn về những 
điều NVYT muốn truyền đạt hoặc những điều KH muốn tư vấn.

19 Nếu phát hiện KH có những nhận thức và ứng xử chưa phù hợp 
trong thời kỳ thai nghén thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích để họ 
thay đổi, không được tỏ thái độ coi thường họ.

20 Giải thích những dấu hiệu thay đổi khi có thai có thể gây khó 
chịu cho bà mẹ.

21 Nói rõ các dấu hiệu bất thường có thể có và cảnh báo một số tai 
biến có thể xảy ra để đi khám ngay.

22 Nói rõ những lợi ích của khám thai định kỳ để KH tự nguyện 
thực hiện.

23 Đề nghị KH nhắc lại những điểm chính đã trao đổi để có thông 
tin phản hồi và khuyến khích để KH hỏi thêm.
G6 - Gặp lại

24 Hẹn KH thời gian khám định kỳ lần sau.
25 Căn dặn những dấu hiệu mà họ cần đến CSYT ngay.
26 Khuyến khích KH gặp lại NVYT bất cứ khi nào họ cần sự hỗ 

trợ cho bản thân hay gia đình liên quan đến thai nghén và SKSS.
27 Chào tạm biệt và tiễn KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHO PHỤ NỮ NHIỄM HIV CÓ THAI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài liệu... liên 
quan đến SKSS, HIV/AIDS.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc.

4 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn. Nếu có người thân 
đi cùng, cần thảo luận với KH về sự có mặt của người thân trong 
phòng tư vấn.

5 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại 
CSYT.
G2 - Gợi hỏi

6 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH, các thông tin hành chính theo quy 
định và lý do cần tư vấn.

7 Hỏi KH về hoàn cảnh sinh sống, về gia đình, bạn bè, người thân, 
những thuận lợi hoặc khó khăn chính trong cuộc sống hiện nay.

8 Hỏi về tình trạng hoạt động tình dục với đối tượng có nguy cơ, 
tiền sử về tiêm chích ma túy, truyền máu.

9 Hỏi về tình trạng hôn nhân, tiền sử thai nghén và sẩy, đẻ.
10 Hỏi về các triệu chứng bất thường của KH có thể có khi mang thai. 
11 Hỏi về ngày đầu của kỳ kinh cuối và từ đó tính ra tuổi thai.
12 Hỏi những hiểu biết của KH về HIV và cách tự chăm sóc bản 

thân khi có thai.
13 Luôn tỏ thái độ lắng nghe, thân thiện, chia sẻ, quan tâm, đồng 

cảm với NB trong những vấn đề họ biểu lộ.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

G3 - Giới thiệu
14 Cách CSSK phụ nữ trong thời kỳ mang thai: lịch khám thai, 

tiêm chủng, bổ sung dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt hàng ngày, 
tuân thủ các chế độ điều trị bệnh tật khác (nếu có), duy trì trạng 
thái tinh thần thoải mái trong thời kỳ mang thai.

15 Các đường lây nhiễm HIV và biện pháp dự phòng lây nhiễm 
HIV sang con và sang những người khác trong trường hợp mẹ 
bị nhiễm HIV.

16 Cung cấp đủ thông tin đầy đủ về từng vấn đề của KH, lợi ích 
của việc thực hiện đúng và đủ các giải pháp khắc phục và những 
điều bất lợi có thể xảy ra khi không thực hiện đúng.
G4 - Giúp đỡ

17 Giúp KH chia sẻ, đặt câu hỏi để hiểu biết đầy đủ những điều họ 
muốn biết hoặc những điều họ chưa biết mà người tư vấn phát 
hiện được khi gợi hỏi.

18 - Nếu thai dưới 12 tuần: tư vấn giúp KH tự quyết định phá thai 
hoặc giữ thai;
- Nếu thai từ 12 tuần trở lên: hướng dẫn KH hợp tác để quản lý 
thai chặt chẽ.

19 Cung cấp thông tin về điều trị dự phòng lây nhiễm HIV sang 
con nếu KH giữ thai và thông tin về phá thai an toàn nếu KH lựa 
chọn phá thai. 

20 Tư vấn cho KH về sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục để 
phòng lây nhiễm cho người khác.

21 Hướng dẫn để KH lựa chọn những giải pháp phù hợp với hoàn 
cảnh của họ. Không được tỏ thái độ phê phán lựa chọn của KH 
hoặc áp đặt bất cứ điều gì nếu KH chưa tin hoặc chưa muốn.
G5 - Giải thích

22 Giải thích đầy đủ và khách quan cho KH về giải pháp họ đã lựa 
chọn với cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế từ chuyên môn, phù 
hợp trình độ nhận thức của KH.

23 Nếu phát hiện KH có những ứng xử chưa phù hợp trong chăm 
sóc thai nghén thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích. Không được tỏ 
thái độ coi thường hoặc áp đặt ý kiến chủ quan lên KH.

24 Giải thích rõ tại sao phải khám thai định kỳ, quản lý thai chặt 
chẽ hoặc tại sao phải phá thai để KH tự nguyện thực hiện.

25 Đề nghị KH nhắc lại một số điểm chính vừa được tư vấn để 
đảm bảo họ đã nhớ và hiểu đúng để thực hiện theo. Động viên 
khuyến khích KH hỏi thêm để giải thích hết những băn khoăn 
của họ liên quan đến CSSKSS và chăm sóc thai nghén.

26 Cung cấp các tài liệu truyền thông GDSK phù hợp với trình độ 
nhận thức và phong tục tập quán của KH.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

G6 - Gặp lại
27 Hẹn KH thời gian khám định kỳ gần nhất.
28 Cung cấp các địa chỉ, thời gian KH có thể liên lạc với NVYT 

(khi cần) và căn dặn những dấu hiệu cần trở lại ngay CSYT.
29 Khuyên KH gặp lại NVYT bất cứ khi nào cần tìm hiểu về bệnh 

tật hoặc có bất cứ vấn đề nào khác của bản thân hay gia đình 
trong quá trình CSSK.

30 Khuyên KH nên thực hiện các biện pháp KHHGĐ, đặc biệt nên 
sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục.

31 Ghi các hướng dẫn và dặn dò cho KH.
32 Chào tạm biệt và tiễn KH.
33 Ghi chép hồ sơ KH.

 
Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM KHÁM NHẬN SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ và khẩu trang), rửa tay.
2 Phòng tiếp đón: đủ rộng, thoáng mát, đủ bàn khám, ghế ngồi và 

có rèm che.
3 Dụng cụ: ống nghe, đồng hồ có kim giây, nhiệt kế, ống nghe 

tim thai, thước dây, thước đo khung chậu ngoài, găng tay vô 
khuẩn, hồ sơ sản khoa, biểu đồ chuyển dạ, dụng cụ thử nước 
tiểu tìm protein niệu, nước rửa, thuốc sát khuẩn, bông rửa, kìm 
cặp bông...
THỰC HIỆN

4 Đón tiếp niềm nở, chào sản phụ và người nhà, mời sản phụ ngồi 
hay nằm trên giường và tiến hành thăm hỏi.

5 Nói tóm tắt những công việc bạn sẽ làm đối với sản phụ để họ 
hợp tác.

6 Xem lại hồ sơ hay phiếu khám thai của sản phụ. Xác định lại 
với sản phụ những dữ kiện đã ghi trong đó - điều nào chưa rõ 
thì hỏi thêm.
Bước 1 - Hỏi

7 Dấu hiệu đầu tiên của chuyển dạ: đau bụng, ra dịch nhầy hồng, 
ra nước hay máu? Dấu hiệu bắt đầu khi nào?

8 Tình trạng sản phụ: đau, mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, ù tai, 
chóng mặt?

9 Đã dùng thuốc gì trước đó? Nếu có thì liều bao nhiêu?
10 Bữa ăn gần nhất vào lúc nào? Đại tiện gần nhất vào lúc nào?

Bước 2 - Thăm khám ngoài
11 Hướng dẫn sản phụ đi tiểu trước khi khám, hướng dẫn lấy nước 

tiểu để thử protein niệu.
12 Thử protein niệu và cân sản phụ.
13 Quan sát: tinh thần tỉnh táo hay mệt mỏi, thể trạng béo hay gầy, 

da và niêm mạc xanh xao, có khó thở không?
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
14 Khám toàn thân: mạch, nhiệt độ, đo huyết áp, da và niêm mạc; 

khám tim, phổi.
15 Đo khung chậu ngoài (đường kính trước sau, lưỡng gai, lưỡng 

mào); đo chiều cao tử cung, vòng bụng, quan sát hình dáng tử 
cung và phát hiện bất thường ở thành bụng (có sẹo mổ cũ).

16 Nắn bụng chẩn đoán ngôi thế và vị trí của ngôi trong khung 
chậu (cao lỏng, chúc, chặt, lọt).

17 Nghe và đếm nhịp tim thai bằng ống nghe gỗ.
18 Đo cơn co tử cung (đo trong 10 phút).

Bước 3 - Thăm khám trong
19 Giải thích cho sản phụ sự cần thiết phải khám trong và yêu cầu 

sản phụ thay quần bằng mặc áo choàng hay bỏ quần.
20 Hướng dẫn cho sản phụ nằm lên giường hoặc bàn, mông sát 

mép bàn hoặc giường.
21 Rửa tay, đi găng vô khuẩn.
22 Quan sát âm hộ xem có nề không, có dịch, máu, giãn tĩnh mạch, 

có vết sùi, vết loét không?
23 Khám bằng 2 ngón tay trong âm đạo: dùng các đầu ngón của 

tay không thuận tách các môi âm hộ, tay thuận nhẹ nhàng đưa 2 
ngón (trỏ và giữa) vào âm đạo.
Các vấn đề cần đánh giá khi thăm khám trong

24 Tình trạng CTC: độ xóa mở, mềm mỏng hay dày, cứng, phù nề, 
tư thế (ở giữa hay lệch).

25 Tình trạng đầu ối, còn hay đã vỡ. Nếu còn: đầu ối dẹt hay phồng, 
màng ối dày hay mỏng. Nếu ối vỡ: có sa dây rau?

26 Tình trạng ngôi thai: ngôi, thế, kiểu thế gì? Vị trí trong tiểu 
khung: cao, chúc, chặt, lọt, sự chồng khớp?

27 Tình trạng khung chậu: mặt sau khớp mu - mặt trước xương 
cùng - gai hông - mỏm nhô (có sờ thấy không?).

28 Rút tay ra khỏi âm đạo: quan sát chất dính trên đầu ngón tay.
Bước 4 - Hoàn thành

29 Rửa tay, tháo găng.
30 Giải thích kết quả thăm khám cho sản phụ biết và có thể dự báo 

giờ đẻ và tiên lượng cuộc đẻ.
31 Đưa sản phụ về giường, cho lời khuyên cần nằm nghỉ hay đi lại 

trong phòng. Hướng dẫn ăn uống, tự theo dõi.
32 Ghi lại kết quả khám vào hồ sơ và vẽ biểu đồ chuyển dạ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHO SẢN PHỤ TRONG CHUYỂN DẠ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

1 Chào hỏi sản phụ và người thân trong gia đình họ một cách niềm 
nở, gây thiện cảm để họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc.

2 Sản phụ nằm trên giường, ngồi bên cạnh, người nhà sản phụ 
ngồi chung quanh.

3 Tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại CSYT, được 
phân công theo dõi và hỗ trợ sản phụ trong cuộc chuyển dạ.
G2 - Gợi hỏi
Nếu tiếp xúc sản phụ lần đầu

4 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ và hoàn cảnh sống của sản phụ.
5 Hỏi về tiền sử bệnh tật toàn thân và tiền sử phụ khoa.
6 Hỏi về tiền sử thai nghén, đẻ và sẩy (PARA).
7 Hỏi về quá trình mang thai lần này: ngày đầu của kỳ kinh cuối, 

diễn biến trong quá trình thai nghén, khám và quản lý thai nghén.
8 Hỏi về các triệu chứng ban đầu khi bắt đầu chuyển dạ và các 

diễn biến của cuộc chuyển dạ: cơn co, ra máu âm đạo, ra nước 
ối, những băn khoăn của sản phụ...
Nếu tiếp xúc sản phụ những lần tiếp theo

9 Hỏi về diễn biến của cuộc chuyển dạ.
10 Khéo léo gợi hỏi về nỗi lo lắng, băn khoăn có thể có của sản phụ 

khi tới CSYT.
G3 - Giới thiệu

11 Giới thiệu với sản phụ các công việc cần theo dõi của trong quá 
trình chuyển dạ (bao nhiêu lâu phải đo cơn co, nghe tim thai, lấy 
mạch, nhiệt độ, huyết áp).

12 Giới thiệu về CSYT: giường nằm, nơi để đồ đạc và cách xếp đồ 
đạc, các phòng liên quan: nơi đẻ, nơi khám, nơi đi vệ sinh, nơi 
vứt rác (nếu sản phụ mới vào).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

13 Giới thiệu đồng nghiệp cùng cộng tác, theo dõi giúp đỡ sản phụ 
trong chuyển dạ.
G4 - Giúp đỡ

14 Giúp sản phụ hiểu biết đầy đủ về những điều họ muốn biết hoặc 
những điều chưa hiểu biết được phát hiện khi gợi hỏi.

15 Luôn luôn vui vẻ động viên, an ủi, giúp đỡ sản phụ an tâm, tin 
tưởng và hỗ trợ họ khi có cơn đau (nâng đỡ, dìu đi trong phòng, 
lau mồ hôi, xoa vùng lưng, giúp ăn uống...).
G5 - Giải thích

16 Giải thích cho sản phụ hiểu về các diễn biến sẽ xảy ra trong 
chuyển dạ (đau bụng từng cơn tăng dần, mót rặn khi sắp đẻ...) 
một cách cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với sản phụ, hạn chế từ 
chuyên môn.

17 Nếu phát hiện sản phụ hay người nhà có những ứng xử chưa phù 
hợp (nhịn ăn, không dám uống, vật vã kêu la khi có cơn đau...) 
thì nhẹ nhàng giải thích; hướng dẫn cách thở để đỡ đau; không 
được tỏ thái độ coi thường họ.

18 Giải thích những việc cần làm trong cơn đau, khi rặn đẻ và khi 
không được rặn khi chưa có hướng dẫn của NVYT.

19 Nói rõ các dấu hiệu bất thường, cảnh báo một tai biến có thể xảy 
ra cần phải thông báo ngay cho NVYT (ra máu, ra nước, đau dữ 
dội, mệt lả muốn ngất...).

20 Giải thích rõ tại sao cần phải theo dõi tim thai và cơn co thường 
xuyên, thăm khám nhiều lần trong quá trình chuyển dạ để sản 
phụ hợp tác.

21 Trường hợp có gì khó khăn, bất thường diễn ra khi theo dõi 
chuyển dạ cần thông báo và giải thích cụ thể hướng xử trí cho 
sản phụ và gia đình (phải can thiệp thủ thuật, phẫu thuật hay 
chuyển tuyến).

22 Đề nghị sản phụ làm một số động tác (thở sâu, thư giãn, thổi 
hơi ra...).
G6 - Gặp lại

23 Cảm ơn và khuyến khích sản phụ và gia đình liên hệ với NVYT 
bất cứ khi nào cần trao đổi hay cảm thấy bất thường trong cơ 
thể.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM KHÁM XÁC ĐỊNH NGÔI, THẾ, 
KIỂU THẾ VÀ ĐỘ LỌT

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: ống nghe tim thai, găng tay vô khuẩn, dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh.
Mang dụng cụ đến giường sản phụ (hoặc bàn khám).

3 Sản phụ: thông báo và giải thích cho sản phụ và người nhà 
về công việc sắp làm, động viên họ yên tâm và hướng dẫn họ 
hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Hỏi về tình hình thai nghén và diễn biến của cuộc chuyển dạ.
5 Hướng dẫn sản phụ nằm ngửa, bộc lộ vùng bụng.

I. KHÁM NGOÀI (xác định ngôi, thế, độ lọt)
6 Thủ thuật 1: dùng 2 bàn tay nắn nhẹ nhàng vùng đáy tử cung để 

xác định cực của thai (đầu hay mông).
7 Thủ thuật 2: nắn nhẹ nhưng sâu 2 bên bụng để xác định bên nào 

là lưng, bên nào là chi của thai.
8 Thủ thuật 3: dùng ngón cái và các ngón còn lại của bàn tay phải 

nắm vùng trên xương vệ của sản phụ để xác định lại ngôi thai.
Lưu ý: Người khám đối diện với mặt sản phụ khi thực hiện 3 thủ 
thuật trên.

9 Thủ thuật 4: Người khám xoay mặt nhìn về phía chân sản phụ. 
Duỗi thẳng các đầu ngón tay của 2 bàn tay ấn sâu trên xương mu 
theo hướng trục của eo trên.
Nếu là ngôi đầu: 1 bàn tay sẽ bị chặn lại bởi 1 khối u tròn (ụ đầu) 
trong khi bàn tay kia xuống được sâu hơn.
- Khi đầu chưa lọt: 2 bàn tay có hướng hội tụ vào nhau;
- Khi đầu đã lọt: 2 bàn tay hướng ra ngoài.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
10 Nghe tim thai (xác định chắc chắn ngôi thế).
11 Dùng bàn tay phải đặt trên xương mu để xác định độ lọt của 

ngôi thai.
II. KHÁM TRONG (xác định kiểu thế)

12 Sản phụ nằm tư thế sản khoa.
13 Sát khuẩn tay, mang găng vô khuẩn.
14 Nhẹ nhàng đưa ngón 2 và ngón 3 tay thuận vào âm đạo xác định 

độ xóa mở CTC.
15 Nếu CTC mở từ 3cm trở lên, xác định kiểu thế và độ lọt của 

ngôi thai.
KẾT THÚC

16 Xác định được ngôi, thế, kiểu thế và độ lọt, thông tin cho sản 
phụ về tình trạng hiện tại của họ và hướng dẫn cho sản phụ/
người nhà biết hướng xử trí tiếp theo.

17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
18 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM VẼ BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ: mẫu biểu đồ chuyển dạ, bút xanh đỏ, thước kẻ; các 
y dụng cụ để thực hiện khám và theo dõi trong khi chuyển dạ.

2 Thực hiện theo dõi và khám trong quá trình chuyển dạ.
THỰC HIỆN

3 Ghi đầy đủ phần hành chính vào các mục trên biểu đồ.
4 Thực hiện khám và thu thập thông tin trong quá trình chuyển dạ 

để ghi vào biểu đồ.
5 Toàn trạng của sản phụ (mạch, huyết áp, nhiệt độ, protein niệu) 

ghi vào cột tương ứng với thời gian.
6 Vẽ cơn co tử cung: phía dưới dòng thời gian về bên trái. Mỗi ô 

(theo cột dọc), biểu thị 1 cơn co.
7 Đo nhịp tim thai 30 phút/lần rồi vẽ vào biểu đồ, sau đó nối các 

điểm lại với nhau.
8 Vẽ độ xóa mở CTC trên trục tung, sau mỗi lần khám lại vẽ 1 

lần, nối các điểm với nhau. Khi CTC mở ≥ 3cm thì chuyển pha.
9 Vẽ độ lọt của đầu thai nhi: dựng vòng tròn nhỏ để biểu thị.

10 Màng ối và nước ối ghi theo kí hiệu quy định.
11 Sự chồng khớp của đầu thai nhi.
12 Ghi chú thuốc và dịch truyền (nếu có).
13 Đánh giá tiến độ và tiên lượng của chuyển dạ.
14 Theo dõi khi có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho BS.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHUẨN BỊ ĐỠ ĐẺ THƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ
1 Bộ đỡ đẻ vô khuẩn đựng trong hộp có nắp đậy:

- 2 kẹp thẳng có mấu;
- 1 kéo thẳng;
- 2 kẹp dài sát khuẩn.
Hoặc gói đỡ đẻ sạch.

2 Bộ cắt khâu TSM vô khuẩn: 
- 1 kéo cắt TSM đầu tù, 1 kéo cắt chỉ;
- 2 van âm đạo;
- 1 kẹp phẫu tích có mấu, 1 kìm kẹp kim;
- 1 kim tròn, 1 kim 3 cạnh, chỉ khâu (Catgut, lanh). 

3 Bộ cắt rốn vô khuẩn: 2 kẹp, 1 kéo.
4 Bộ hồi sức sơ sinh:

- 1 ống hút nhớt, 1 dây nối với máy;
- 1 máy hút nhớt (đạp chân hay chạy điện);
- 1 đầu nối ống hút và dây hút;
- 1 phương tiện sưởi ấm;
- Mặt nạ và bình oxy.

5 Dụng cụ vô khuẩn khác:
- 1 kẹp cặp bông sát khuẩn;
- 3-4 khăn trải, 1 gạc giữ TSM, 2 đôi găng tay, bông cầu, gạc lau 
nhớt, gạc rốn (1 cuộn băng, 2 gói gạc, 2 tăm bông, 1-2 sợi chỉ).

6 Các dụng cụ khác:
- Ống nghe tim thai, ống nghe tim phổi;
- Huyết áp kế, nhiệt kế, đồng hồ bấm giờ;
- Cân sơ sinh;
- Bông vệ sinh, siêu đựng nước chín, bô thụt tháo;
- Khay đựng rau thai, xô và giỏ có nắp chứa Cloramin 0,5%;
- Thùng đựng nước chín có vòi, nắp đậy và cần gạt;
- Dung dịch rửa tay (xà phòng), bàn chải vô khuẩn;
- Dung dịch ngâm tay (cồn 70o), khăn vô khuẩn.
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ THUỐC
7 Thuốc tăng co (Oxytocin, Ergometrin), giảm co (Papaverin).
8 Thuốc giảm đau, chống choáng (Morphin, Dolargan).
9 Thuốc nhỏ mắt, vitamin B, C, K.

10 Dung dịch Glucose, Dextrose đẳng trương, ưu trương, bơm tiêm.
11 Cồn I-ốt 1%, cồn 70o, bát đựng cồn.

CHUẨN BỊ PHÒNG ĐẺ
12 Sạch, có phương tiện điều chỉnh nhiệt độ (lò sưởi, quạt, điều 

hòa).
13 Bảng ghi chép, bút chì, hồ sơ sản khoa, biểu đồ chuyển dạ.
14 Bàn đẻ sạch, tấm lút, chậu đựng.
15 Tạp dề, kính, ủng hoặc dép.

CHUẨN BỊ BÀN LÀM RỐN
16 Áo tã mũ, chăn ấm trải sẵn, khăn vô khuẩn để lau người cho bé.

CHUẨN BỊ SẢN PHỤ
17 Quần áo, tất/vớ, khố sạch.
18 Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài.
19 Động viên, hướng dẫn sản phụ rặn.

CHUẨN BỊ NHÂN VIÊN Y TẾ
20 Trang phục sạch sẽ theo quy định, thái độ tự tin.
21 Rửa tay, mang găng vô khuẩn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC MỔ ĐẺ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ SẢN PHỤ
1 Thông báo và giải thích kỹ lý do cần phải mổ với sản phụ và 

gia đình.
2 Động viên và trấn an tinh thần sản phụ.
3 Thảo luận và hướng dẫn sản phụ và người nhà làm giấy cam 

đoan mổ.
4 Hướng dẫn sản phụ không ăn thêm thức ăn gì, uống ít nước.
5 Cởi bỏ đồ trang sức, răng giả (giao cho người nhà, nếu sản phụ 

không có người nhà đi cùng phải làm biên bản).
6 Vệ sinh vùng bụng và bộ phận sinh dục ngoài bằng xà phòng, 

rửa sạch.
7 Chuyển sản phụ vào phòng mổ.
8 Sát trùng lại với dung dịch Betadine.
9 Phủ khăn vô trùng lên vùng bụng vừa sát trùng.
10 Thông tiểu.
11 Thử phản ứng kháng sinh, phản ứng thuốc tê.

CHUẨN BỊ ĐÓN CON
12 Một khăn bông vô trùng để quấn bé.
13 Dụng cụ hút nhớt: máy và ống hút nhớt.
14 Dụng cụ làm rốn: kẹp rốn, kéo, cồn 70o, gạc, băng rốn.
15 Áo, tã lót.
16 Thuốc nhỏ mắt.
17 Cân bé, ghi số mẹ - con nếu trẻ phải chuyển phòng sơ sinh.

CHUẨN BỊ CHO CUỘC MỔ
18 10 kẹp vải.
19 1 cán dao và lưỡi dao mổ.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

20 1 kẹp phẫu tích có mấu.
21 1 kẹp phẫu tích không mấu.
22 2 kéo thẳng.
23 1 kéo cong.
24 10 kẹp cầm máu.
25 2 kẹp hình tim.
26 2 kẹp kim khâu.
27 2 kim cong.
28 1 van trên mu.
29 2 van thành bụng.
30 Chỉ các loại: Catgut, Catgut chromic, Vicryl, nilon, chỉ lanh đủ 

loại.
31 Gạc thấm máu vô khuẩn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BẤM ỐI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), mang tạp dề 
và rửa tay.

2 Dụng cụ: găng vô khuẩn, kim bấm ối đầu tù vô khuẩn.
3 Giải thích với sản phụ và người nhà về những việc sắp làm, lắng 

nghe và giải đáp các câu hỏi và các mối quan tâm của sản phụ.
THỰC HIỆN

4 Hướng dẫn sản phụ nằm tư thế sản khoa.
5 Nghe tim thai và đếm nhịp tim thai.
6 Mang găng vô khuẩn.
7 Sát khuẩn âm hộ và trải khăn vô khuẩn.
8 Đặt ống thông bàng quang (nếu cần).
9 Đưa ngón trỏ và giữa của tay thuận vào âm đạo tới màng ối.

10 Khám và đánh giá xem có sa dây rốn trong bọc ối không? Vị trí 
của ngôi và tình trạng đầu ối?

11 Dùng tay không thuận đưa kim đầu tù hoặc kẹp có mấu vào âm 
đạo theo chỉ dẫn của 2 ngón tay trong âm đạo và chọc màng ối 
theo sự kiểm duyệt của ngón tay trong.

12 Dùng ngón tay trong giữ cho nước ối chảy ra từ từ. (*)
13 Quan sát nước ối chảy ra, số lượng và màu sắc.
14 Khi nước ối đã chảy hết, nhẹ nhàng rút kim chọc ối (hay kẹp) ra, 

dùng ngón trỏ xé rộng màng ối.
15 Dùng ngón tay trong kiểm tra đánh giá lại độ mở CTC sau bấm 

ối và kiểm tra xem có sa dây rốn hay sa chi không.
16 Kiểm tra lại tim thai.
17 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
18 Ghi kết quả bấm ối vào hồ sơ hoặc biểu đồ chuyển dạ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐỠ ĐẺ THƯỜNG NGÔI CHỎM

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Dụng cụ: xem Bảng kiểm chuẩn bị đỡ đẻ thường.
2 Trao đổi với sản phụ (và người nhà) những việc sắp làm, lắng 

nghe và trả lời các câu hỏi và mối quan tâm của sản phụ. Luôn 
hỗ trợ, an ủi và làm an lòng sản phụ, hướng dẫn họ những điều 
cần thiết để hợp tác.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), đeo tạp dề, đi 
ủng, mang kính bảo hộ và rửa tay.
THỰC HIỆN

4 Đi găng vô khuẩn.
5 Sát khuẩn TSM bằng gạc tẩm dung dịch sát khuẩn, sát khuẩn từ 

trước ra sau.
6 Lấy 3 khăn vô khuẩn từ bộ đỡ đẻ: 1 trải dưới mông sản phụ, 1 trải 

lên bụng sản phụ và 1 để chuẩn bị đón bé.
I. ĐỠ ĐẦU

7 Khi TSM đã căng phồng, quyết định xem có cắt TSM không. 
Nếu có chỉ định, gây tê và cắt TSM (xem Bảng kiểm cắt khâu 
tầng sinh môn).

8 Dùng một tay giữ TSM qua một miếng gạc (hay một khăn vô 
khuẩn).

9 Dùng ngón của tay còn lại đặt lên chỏm đầu bé đang ra để giữ 
cho đầu cúi hơn. Duy trì lực ấn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giúp 
đầu cúi tốt.

10 Khi chỏm đã lộ ra khỏi âm hộ, 1 bàn tay ôm lấy chỏm hướng lên 
trên để các phần trán, mắt, mũi, mồm, cằm chui ra, trong khi tay 
kia vẫn giữ TSM để tránh khỏi rách. Khi làm thao tác này nói sản 
phụ thổi nhẹ ra khi thở, tránh rặn nữa.

11 Dùng gạc hay khăn sạch lau nhớt ở miệng và mũi trẻ.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

12 Luồn một ngón tay vào phía cổ trẻ xem có dây rau quấn cổ hay 
không?
- Nếu dây rau quấn cổ nhưng lỏng, dùng một ngón tay trượt dây 
rau qua vai;
- Nếu dây rau quấn cổ chặt hoặc quấn nhiều vòng, cặp dây rau 
bằng 2 kẹp, cắt dây rau giữa 2 kẹp;
- Nếu không có dây rau quấn cổ, tiếp tục đỡ theo các bước tiếp 
theo.

13 Chờ cho đầu thai nhi tự xoay thì người đỡ đẻ mới giúp thai xoay 
tiếp cho đầu tự sang hẳn một phía (trái ngang hay phải ngang).
II. ĐỠ VAI

14 Dùng hai bàn tay áp vào hai bên thái dương ôm cả hai bên đầu 
của thai.

15 Đỡ vai trước: kéo nhẹ thai xuống theo hướng rốn - xương cụt 
(hướng về phía chân của sản phụ) và hướng dẫn sản phụ rặn nhẹ 
cho đến khi vai trước sổ.

16 Đỡ vai sau: 1 bàn tay ôm lấy đầu thai cho gáy thai nằm giữa ngón 
1 và 2 để kéo đầu lên trên, trong khi tay kia vẫn giữ TSM để khỏi 
rách, để vai sau thoát ra khỏi TSM.
III. ĐỠ MÔNG VÀ CHI

17 Tay giữ gáy thai khi đỡ vai sau vẫn giữ nguyên, tay giữ TSM 
chuyển theo các phần ngực, bụng, mông và chi dưới của thai.

18 Khi đến bàn chân của thai thì nhanh chóng bắt lấy để cho hai bàn 
chân nằm giữa khe các ngón 2, 3, 4 của tay đỡ mông. Thai được 
giữ theo tư thế nằm ngang.

19 Đặt thai nhi mới đỡ ra nằm lên bụng mẹ, chú ý giữ không để rơi 
bé, phủ 1 khăn vô khuẩn lên người bé.

20 Chờ dây rốn hết đập mới tiến hành cặp, cắt. Trường hợp thai đẻ 
ra bị ngạt thì không chờ đợi mà cần cặp cắt rốn ngay.

21 Chuyển bé ra bàn hồi sức và làm rốn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), mặc đồ bảo 

hộ, rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Bộ cắt khâu TSM dựng trong hộp vô khuẩn (kéo thẳng đầu tù, 
kéo cắt chỉ, van âm đạo, kẹp phẫu tích, kim tròn và kim 3 cạnh, 
kìm kẹp kim, chỉ tự tiêu và không tiêu);
- Gạc củ ấu, tăm bông;
- Thuốc gây tê Lidocain 1%, bơm và kim tiêm; 
- Săng vô khuẩn, dung dịch sát khuẩn.

3 Giải thích cho sản phụ công việc sẽ làm, động viên và hướng 
dẫn những điều cần thiết để họ yên tâm hợp tác.
THỰC HIỆN
Cắt TSM

4 Sản phụ nằm tư thế sản khoa chuẩn bị sinh.
5 Trải săng vô khuẩn dưới mông sản phụ.
6 Sát khuẩn rộng vùng TSM.
7 Tiêm thuốc tê vào vùng định cắt: đặt 2 ngón tay vào âm đạo 

dọc theo đường sẽ cắt, chọc kim dưới da 4-5cm, bơm dung dịch 
Lidocain vào lớp dưới niêm mạc âm đạo, dưới da và cơ TSM. 
Đợi 2 phút.

8 Dùng kéo thẳng đầu tù, lưỡi dài và sắc.
9 Ngoài cơn rặn, đưa 2 ngón tay (ngón trỏ và giữa) vào âm đạo, 

giữa đầu thai nhi và TSM ở vị trí 6-8 giờ (nếu cắt bên phải) 
hoặc 4-6 giờ (nếu cắt bên trái). Đặt một nhánh kéo vào giữa 2 
ngón tay.

10 Chờ lúc sản phụ rặn, TSM giãn mỏng, cắt trong cơn rặn.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Cắt mép sau âm hộ ở vị trí 7 giờ (nếu cắt bên phải), hoặc 5 giờ 
(nếu cắt bên trái) bằng 1 nhát dứt khoát.

12 Đường cắt dài từ 3-4cm tùy theo mức độ cần thiết (chếch 45o so 
với đường giữa).

13 Kéo cắt TSM xong để riêng ra ngoài không để vào hộp cắt khâu 
TSM đã chuẩn bị.

14 Đỡ đầu có điều khiển để tránh rách thêm TSM.
Khâu TSM

15 Sản phụ đã được đỡ rau, kiểm tra rau và đường sinh dục.
Hướng dẫn sản phụ nhích mông hướng về mép dưới bàn đẻ, 
người phụ hướng đèn chiếu vào vùng TSM.

16 Sát khuẩn lại vùng âm hộ, TSM, không bôi dung dịch sát khuẩn 
vào trong vết cắt hay vết rách. Trải khăn vô khuẩn khác dưới 
mông sản phụ.

17 Rửa lại tay và mang găng vô khuẩn.
Kỹ thuật khâu TSM

18 Đặt 1 bông tròn to (có dây thò ra ngoài) vào trong âm đạo để 
chặn máu từ lòng tử cung chảy ra.

19 Dùng van banh rộng âm đạo, quan sát kỹ mức độ rộng, sâu của 
vết rách, phải nhìn hết đỉnh vết rách.

20 Khâu âm đạo: khâu từ trong ra ngoài bằng mũi rời và dùng chỉ 
tự tiêu. Mũi khâu đầu tiên trên đỉnh vết cắt hoặc vết rách khoảng 
5-7mm.

21 Mũi khâu phải lấy tất cả bề dày của vết cắt âm đạo.
22 Hai mép vết cắt phải khớp đúng với nhau.
23 Khâu âm đạo sát góc nếp màng trinh sao cho 2 mép màng trinh 

gắn lại với nhau.
24 Lớp cơ và tổ chức dưới da: khâu bằng chỉ tự tiêu mũi rời, không 

để khoảng trống dưới vết cắt.
25 Lớp da: khâu mũi rời bằng chỉ không tiêu gắn hai mép da lại 

với nhau.
26 Lấy bông trong âm đạo ra. (*)
27 Kiểm tra lại âm đạo bằng tay ngay trên vết may xem có máu tụ 

và còn chảy máu không?
28 Sát khuẩn lại âm đạo, âm hộ.
29 Phủ gạc vô khuẩn và cho sản phụ đóng băng vệ sinh.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

KẾT THÚC
30 Thu dọn dụng cụ, săng vải và tẩy bẩn trong dung dịch Chlorine 

0,5%.
31 Ngâm ngập tay còn găng vào dung dịch Chlorine 0,5% trước khi 

tháo găng theo đúng trình tự.
32 Tháo găng và rửa tay.
33 Hướng dẫn sản phụ những điều cần thiết, dặn họ theo dõi và báo 

ngay khi có bất thường.
34 Ghi chép hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN 3

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

Ngoài đỡ phải có người phụ để tiêm thuốc.
2 Dụng cụ:

- Phương tiện để đỡ rau theo phương pháp tích cực;
- Các dụng cụ cho một cuộc đẻ thường;
- Bơm kim tiêm đã nạp sẵn 10 đơn vị Oxytocin.

3 Giải thích đầy đủ cho bà mẹ và người nhà về những việc sắp 
làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để họ yên 
tâm hợp tác. 
THỰC HIỆN
Đỡ rau

4 Ngay sau khi sổ thai, dùng tay nắn ngoài tử cung để chắc chắn 
không còn thai thứ hai.

5 Tiêm bắp 10 đơn vị Oxytocin vào mặt trước đùi của bà mẹ.
6 Cặp và cắt dây rốn ở gần sát âm hộ đề kéo dây rốn dễ dàng hơn.
7 Dùng tay thuận giữ kẹp dây rốn, chờ cơn co tử cung.
8 Đặt tay kia lên phía trên mu, trên khăn che bụng bà mẹ, lòng bàn 

tay hướng về rốn và ấn nhẹ theo hướng lên trên, ngược với hướng 
kéo, đồng thời dùng tay đang giữ kẹp dây rốn kéo chắc dây rốn 
theo hướng đi xuống.

9 Nhẹ nhàng kéo dây rốn và duy trì lực kéo, tránh kéo giật mạnh. 
Nếu thao tác kéo không thành công, ngừng kéo và chờ cơn co 
tiếp theo và làm lại thao tác.

10 Khi nhìn thấy bánh rau ở âm hộ, đỡ bánh rau bằng cả hai tay.
11 Hạ hai bàn tay đỡ rau thấp xuống dưới, xoắn vặn để màng rau 

ra hết.
12 Đặt bánh rau vào một khay đã đặt sẵn (ví dụ khay hạt đậu).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

13 Xoa nhẹ đáy tử cung đảm bảo tử cung co hồi tốt.
14 Kiểm tra bánh rau.

Kiểm tra đường đẻ
15 Yêu cầu người phụ chiếu đèn vào vùng đáy chậu.
16 Nhẹ nhàng tách môi âm hộ và quan sát phần dưới âm đạo xem có 

tổn thương hay rách không?
17 Kiểm tra vùng đáy chậu xem có tổn thương/rách không?
18 Rửa âm hộ và đáy chậu bằng nước ấm và lau khô bằng khăn 

sạch mềm.
19 Đặt vải mềm hay băng vệ sinh vào đáy chậu cho bà mẹ thoải mái.

Hoàn thành thủ thuật
20 Thu dọn khăn vải bẩn, dụng cụ ngâm Chlorine 0,5% trong 10 

phút, xử lý bơm kim tiêm theo quy trình, xử lý các chất thải của 
cuộc đẻ theo quy định.

21 Nhấn chìm găng tay trong dung dịch Chlorine 0,5% trước khi 
tháo theo quy trình.

22 Dặn dò bà mẹ và người nhà những điều cần thiết. Hướng dẫn bà 
mẹ xoa đáy tử cung 15 phút/lần trong vòng 2 giờ đầu cho đến khi 
chắc chắn tử cung đã co hồi tốt.

23 Rửa tay và ghi hồ sơ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM BÓC RAU NHÂN TẠO

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Dụng cụ và thuốc:
- 1 đôi găng dài vô khuẩn, 2 săng vô khuẩn, 3 bơm kim tiêm 5ml;
- Thuốc Dolosal 0,1g; Oxytocin 5 đơn vị; Ergometrin 0,2mg;
- Hộp thuốc cấp cứu;
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh, cồn 70o,  kẹp sát khuẩn, bông 
gạc cầu vô khuẩn;
- Dụng cụ thông tiểu nữ;
- Xô đựng dung dịch khử nhiễm Chlorine 0,5%;
- Trang phục bảo hộ: tạp dề, kính.

2 Giải thích cho sản phụ công việc sẽ phải làm, động viên và 
hướng dẫn những điều cần thiết để họ yên tâm hợp tác. 

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
THỰC HIỆN

4 Tiêm thuốc giảm đau phòng choáng (Dolosal 0,1g tĩnh mạch).
5 Sát khuẩn vùng sinh dục ngoài, thông tiểu (nếu cần).
6 NVYT mang trang phục bảo hộ, rửa tay.
7 Sản phụ nằm tư thế sản khoa - NVYT đứng ở vị trí thích hợp.
8 Trải 01 săng vô khuẩn dưới mông và 01 săng trên bụng sản phụ.
9 Sát khuẩn tay nhanh bằng cồn, mang găng dài vô khuẩn. (*)

10 Tay trái đặt lên thành bụng cố định đáy tử cung.
11 Tay phải chụm đưa vào âm đạo và hướng lần theo dây rau đến 

vùng rau bám.
12 Bóc rau bằng cách dùng bờ trong của bàn tay để lách giữa bánh 

rau và thành tử cung. Bóc từ dưới, từ ngoài rìa bánh rau, rồi 
vòng lên tận bờ trên để tránh sót.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
13 Khi rau bong hết, tay trong tử cung đẩy bánh rau ra ngoài nhưng 

không rút tay ra, nếu rau không ra, tay ngoài kéo dây rau ra. (*)
(Nếu không bóc được bánh rau vì rau bám chặt hoặc rau cài 
răng lược thì không được cố sức bóc, phải chuyển phẫu thuật 
cắt tử cung).

14 Sau khi bóc rau nhân tạo xong phải kiểm soát tử cung ngay.
15 Tiêm thuốc tăng co bóp tử cung: Oxytocin 5 đơn vị (tiêm bắp 

hoặc tĩnh mạch), Ergometrin 0,2mg tiêm bắp. (*)
16 Rút tay ra khỏi tử cung (không cho vào trở lại nữa).
17 Khi bánh rau đã được lấy ra ngoài phải kiểm tra cả 2 mặt bánh rau.
18 Rửa và sát khuẩn lại vùng sinh dục.

KẾT THÚC 
19 Động viên sản phụ và thông báo kết quả bóc rau đã xong cho 

sản phụ/người nhà yên tâm, dặn dò họ những điều cần thiết.
20 Thu dọn săng vải, dụng cụ và các chất thải để xử lý theo đúng 

quy trình 
21 Ngâm tay còn găng chìm vào dung dịch Chlorine 0,5% trước 

khi tháo găng theo đúng quy trình.
22 Rửa tay và ghi chép hồ sơ, cho thuốc (co bóp tử cung và kháng 

sinh).
23 Theo dõi co hồi tử cung, mạch và huyết áp và máu ra ở âm hộ 

trong vòng 2 giờ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KIỂM SOÁT TỬ CUNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 Giải thích cho sản phụ công việc sẽ phải làm để họ yên tâm 
hợp tác khi làm thủ thuật.

2 Dụng cụ:
- Găng vô khuẩn dài, thông tiểu, săng vô khuẩn;
- Thuốc tiêm giảm đau (Dolosal hay Dolargan), bơm kim 
tiêm vô khuẩn;
- Dung dịch sát khuẩn.

3 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), đeo tạp 
dề, rửa tay.
THỰC HIỆN

4 Tiêm thuốc giảm đau (theo các bảng kiểm tiêm an toàn).
5 Sát khuẩn vùng sinh dục ngoài, thông tiểu (nếu cần).
6 Sản phụ nằm tư thế sản khoa, NVYT đứng ở vị trí thích hợp.
7 Trải khăn vô khuẩn dưới mông và trên bụng sản phụ.
8 Sát khuẩn lại tay đã đi găng bằng cồn 70o và mang găng dài 

vô khuẩn. (*)
9 Tay trái đặt lên thành bụng cố định đáy tử cung.

10 Tay phải chụm lại, đưa vào âm đạo và luồn vào tử cung theo 
hướng từ dưới lên trên tới đáy tử cung.

11 Dùng các đầu ngón tay kiểm soát tử cung nhẹ nhàng: đáy tử 
cung, mặt trước, mặt sau, hai bờ và hai sừng tử cung. (*)

12 Phối hợp tốt hai tay trong và ngoài khi thao tác.
13 Khi đã thấy mặt trong tử cung sạch, tử cung co chặt lấy bàn 

tay bên trong thì rút tay ra khỏi tử cung và âm đạo (không cho 
vào trở lại nữa).

14 Sát khuẩn lại vùng sinh dục.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
KẾT THÚC

15 Động viên sản phụ và thông báo kết quả cho sản phụ yên tâm, 
dặn dò những điều cần thiết.

16 Thu dọn săng vải, dụng cụ, và chất thải để xử lý theo đúng 
quy trình (xem Bảng kiểm xử trí tích cực giai đoạn 3).

17 Ngâm chìm tay còn găng vào dung dịch Chlorine 0,5% trước 
khi tháo găng theo đúng quy trình.

18 Rửa tay, ghi chép hồ sơ và cho thuốc (co bóp tử cung và 
kháng sinh).

19 Theo dõi co hồi tử cung, mạch và huyết áp và máu ra ở âm 
hộ trong vòng 2 giờ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ÉP TỬ CUNG BẰNG HAI TAY NGOÀI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ 

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.

2 Dụng cụ: săng vô khuẩn, găng vô khuẩn, bơm kim tiêm, 
Oxytocin, máy đo huyết áp, đồng hồ bấm giây, dụng cụ 
thông tiểu.

3 Sản phụ: sau sổ rau, sản phụ đang nằm trên bàn đẻ, được ủ ấm, 
đo mạch, huyết áp. Thông báo và giải thích công việc sắp làm, 
động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để sản phụ yên 
tâm hợp tác.

THỰC HIỆN

4 Kiểm tra bàng quang và thông tiểu cho sản phụ (nếu cần).

5 Mang găng vô khuẩn, trải săng lên bụng sản phụ, đứng 1 bên 
sản phụ.

6 Đặt một tay lên bụng sản phụ và xoa đáy tử cung qua thành 
bụng giúp co hồi và tống máu cục ra.

7 Tay kia đặt trên bụng sản phụ ngay trên xương mu. Hai bàn tay 
hướng vào nhau, hai cẳng tay vuông góc với cánh tay, ép chặt 
liên tục trong 5 phút. Nhẹ nhàng thả tay ra. (*)

8 Tiêm bắp 10 đơn vị Oxytocin. Nếu đã tiêm khi xử trí tích cực 
giai đoạn 3 hay lúc kiểm soát tử cung rồi thì thôi.

9 Nhận định kết quả: lượng máu chảy ra từ âm đạo (15 phút/lần 
trong giờ đầu và 30 phút/lần trong 2 giờ tiếp theo). 
(Nếu máu không ngừng chảy, chuyển sang ép tử cung bằng tay 
ngoài và tay trong.)

10 Đánh giá toàn trạng sản phụ, đo mạch huyết áp (15 phút/lần 
trong giờ đầu)
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

KẾT THÚC

11 Thông báo kết quả, hướng dẫn sản phụ những điều cần thiết 
(cách cho con bú, tự xoa tử cung, các dấu hiệu bất thường cần 
theo dõi).

12 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.

13 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ÉP TỬ CUNG BẰNG 
TAY NGOÀI VÀ TAY TRONG ÂM ĐẠO

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), mặc đồ bảo 
hộ, rửa tay.

2 Dụng cụ: săng, găng vô khuẩn, bơm kim tiêm, Oxytocin, máy 
đo huyết áp, đồng hồ bấm giây, bộ dây truyền, dịch truyền, bộ 
hồi sức chống sốc.

3 Sản phụ: sau sổ rau, sản phụ đang nằm trên bàn đẻ, được ủ ấm, 
đo mạch, huyết áp, kiểm tra bàng quang và ép tử cung bằng 
hai tay. Thông báo và giải thích công việc sắp làm, động viên 
và hướng dẫn sản phụ những điều cần thiết để sản phụ yên tâm 
hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Người phụ tiếp tục ép tử cung ngoài bằng hai tay.
5 Truyền dịch tĩnh mạch (với Oxytocin 10 đơn vị nếu cần).
6 Kiểm tra dấu hiệu sống xem sản phụ có dấu hiệu choáng không?
7 NVYT rửa tay, trải săng vô khuẩn dưới mông sản phụ, mang 

găng vô khuẩn.
8 Nhẹ nhàng đưa một bàn tay vào âm đạo sản phụ, dùng ngón trỏ 

và ngón giữa xoa CTC lấy máu cục và kích thích CTC. Nắm bàn 
tay lại và ép chặt nắm tay vào dưới hoặc trên CTC (tùy theo tư 
thế tử cung: ngả sau hay ngả trước).

9 Người phụ ngừng ép ngoài. NVYT áp lòng bàn tay còn lại lên 
mặt trước tử cung phía bờ trên khớp vệ kết hợp với tay trong 
giữ thân tử cung.

10 Ép tử cung giữa hai tay: ép chặt liên tục trong 5 phút. Nhẹ nhàng 
thả tay ra.

11 Nhận định kết quả: lượng máu chảy ra từ âm đạo (15 phút/lần 
trong giờ đầu và 30 phút/lần trong 2 giờ tiếp theo).
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
12 Đánh giá tình trạng sản phụ: đánh giá lượng máu mất, toàn 

trạng, đo mạch và huyết áp (15 phút/lần trong giờ đầu).
KẾT THÚC

13 Thông báo kết quả, động viên và hướng dẫn sản phụ những điều 
cần thiết, hướng dẫn trước khi chuyển tuyến (nếu cần).

14 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.
15 Ghi hồ sơ/phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM LÀM RỐN SƠ SINH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay phẫu 
thuật, mang găng vô khuẩn.

2 Dụng cụ: chỉ không tiêu (hoặc 1 kẹp nhựa), kéo, băng gạc vô 
khuẩn, băng thun hoặc băng cuộn, cồn sát khuẩn 70o.
THỰC HIỆN

3 Đặt miếng gạc lót ở chân rốn, sát khuẩn từ chân rốn lên phía kẹp 
rốn khoảng 5-6cm bằng cồn 70o. (*)

4 Buộc chặt dây rốn cách chân rốn 3cm, buộc vòng thứ 2 chặt cách 
phía ngoài vòng thứ nhất 0,5cm; 
Hoặc dùng kẹp rốn nhựa vô khuẩn để kẹp dây rốn thay cho buộc 
chỉ, đặt kẹp theo hướng trên dưới, không kẹp ngang.

5 Cắt phần dây rốn còn lại ngoài nút buộc thứ 2 (hoặc cách mặt 
ngoài kẹp rốn nhựa) 0,5-1cm. Kiểm tra mặt cắt (1 động mạch và 
2 tĩnh mạch) xem có rỉ máu không.

6 Sát khuẩn mỏm cắt của dây rốn bằng cồn 70o , cắt phần chỉ buộc 
rốn còn thừa (nếu dùng kẹp nhựa thì thôi). (*)

7 Bọc mỏm cắt và dây rốn bằng một lớp gạc mỏng vô khuẩn và 
băng rốn nhẹ nhàng đủ chặt bằng băng thun hay băng cuộn.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM CHĂM SÓC BÀ MẸ 
VÀ TRẺ SƠ SINH SAU ĐẺ THƯỜNG 

(2 giờ đầu tại phòng hậu sản)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ:

- Bơm tiêm 5ml;
- Máy đo huyết áp, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, ống nghe;
- Thuốc nhỏ mắt sơ sinh, vitamin K, vắc-xin viêm gan B và BCG.

3 Sản phụ được nằm thoải mái, con được nằm với mẹ;
Chào hỏi bà mẹ/người nhà, giới thiệu và giải thích công việc sắp 
làm, động viên và hướng dẫn những điều cần thiết để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, theo quy định về chăm sóc sau đẻ 
2 giờ đầu (vào thời điểm 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 90 
phút và 120 phút sau sinh). (*)

5 Nắn bụng để đánh giá co hồi tử cung (vào thời điểm 15 phút, 30 
phút, 45 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút sau sinh).

6 Kiểm tra băng vệ sinh để đánh giá lượng máu ra âm đạo (1 giờ/
lần).

7 Hướng dẫn sản phụ ăn uống hợp lý vận động sớm sau đẻ 6 giờ.
8 Giải thích về các lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ và hướng 

dẫn sản phụ cho bé bú đúng cách, cho bé bú càng sớm càng tốt.
9 Kiểm tra tên mẹ và con, giới tính, cân nặng, ngày giờ sinh ghi 

trong hồ sơ so với các chi tiết trên được ghi ở lắc tay và trên đùi.
10 Kiểm tra nhịp thở của trẻ để đảm trẻ thở được bình thường, đặt 

trẻ nằm cạnh mẹ, đầu hơi nghiêng, ủ ấm trẻ. (*)



230 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Thực hiện chăm sóc trẻ sơ sinh thường quy (nếu chưa thực hiện): 
khám toàn thân, chăm sóc rốn, nhỏ thuốc mắt, tiêm vitamin K, 
tiêm vắc-xin viêm gan B và BCG.

12 Theo dõi trẻ cùng thời điểm theo dõi mẹ (theo dõi toàn trạng, 
nhịp thở, màu sắc da, chảy máu rốn, tình trạng bú mẹ, phân su).
KẾT THÚC

13 Thông báo cho bà mẹ về tình trạng sức khỏe hiện tại của cả mẹ 
và con, hướng dẫn sản phụ biết các dấu hiệu bất thường (với mẹ: 
mệt mỏi tăng lên, ra máu nhiều, đau bụng tăng, không có khối co 
hồi tử cung, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. Với con: khó thở, da 
tím tái, không bú, không có phân su...).

14 Kiểm tra lại các chỉ số theo dõi và ghi vào hồ sơ.
15 Nếu hoàn toàn bình thường thì chuyển cả mẹ và con về phòng 

hậu sản.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHO SẢN PHỤ SAU SINH TẠI CƠ SỞ Y TẾ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 Các tài liệu truyền thông, tư vấn phù hợp.

2 NVYT mang trang phục y tế theo quy định.

THỰC HIỆN (6 chữ G)

G1 - Gặp gỡ (nếu là người đã chăm sóc sản phụ trong chuyển 
dạ thì không cần các bước này)

3 Tiếp đón, chào hỏi sản phụ và người thân gia đình họ niềm nở, 
gây thiện cảm để họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc.

4 Sản phụ nằm cùng với con, ngồi cạnh, nếu không mệt, sản phụ 
có thể ngồi ngang hàng, nếu có người nhà mời họ ngồi.

5 Tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ sở.

G2 - Gợi hỏi (nếu là người chăm sóc sản phụ trong chuyển dạ 
thì chỉ cần bước 13)

6 Chủ yếu đặt câu hỏi mở với thái độ quan tâm, đồng cảm.

7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của sản phụ.

8 Hỏi về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử bệnh tật toàn thân và bệnh 
phụ khoa.

9 Hỏi về tình trạng hôn nhân, tiền sử thai nghén và sẩy, đẻ.

10 Hỏi về ngày đầu của kỳ kinh cuối và từ đó đánh giá thai nhi đủ 
hay thiếu tháng.

11 Hỏi về những diễn biến trong quá trình thai nghén của sản phụ, 
về tự chăm sóc bản thân khi có thai. Hỏi về những diễn biến 
trong quá trình thai nghén của sản phụ, về tự chăm sóc bản thân 
khi có thai.

12 Hỏi về các triệu chứng ban đầu và diễn biến của cuộc chuyển dạ.

13 Khéo léo gợi hỏi về nỗi lo lắng, băn khoăn của sản phụ sau khi 
sinh và biến chứng đã xảy ra (nếu có).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

G3 - Giới thiệu

14 Nói với sản phụ các công việc tự theo dõi bản thân ngay sau khi 
sinh (tập trung vào vấn đề phòng ngừa và phát hiện băng huyết). 
Vừa nói vừa hướng dẫn thực hiện.

15 Nói với sản phụ các việc cần theo dõi cháu bé mới sinh.
16 Nói về vệ sinh những ngày đầu sau sinh.
17 Nói về lợi ích của việc cho con bú sớm và hướng dẫn cách cho 

con bú (vừa nói vừa hướng dẫn sản phụ thực hiện).
G4 - Giúp đỡ

18 Gợi hỏi, tìm hiểu tâm tư sản phụ và những điều họ muốn biết 
hoặc những điều chưa hiểu biết được phát hiện khi gợi hỏi.

19 Dựa trên các điều đã gợi hỏi, luôn vui vẻ động viên, an ủi, giúp 
đỡ sản phụ giải tỏa tâm lý bất ổn của họ sau sinh và giải đáp các 
điều sản phụ muốn biết hay hiểu biết và thực hành chưa đúng.
G5 - Giải thích

20 Giải thích cho sản phụ các diễn biến sẽ xảy ra trong ngày đầu 
và những ngày sau đẻ ở phần giới thiệu nêu trên với cách nói cụ 
thể, dễ hiểu, hạn chế dùng từ quá chuyên môn không phù hợp 
trình độ nhận thức của sản phụ và người nhà.

21 Phân tích và an ủi, động viên sản phụ vượt qua các bức xúc về 
tâm lý (nếu có) sau sinh để chóng hồi phục sức khỏe và nuôi 
dưỡng trẻ tốt.

22 Giải thích rõ các dấu hiệu bất thường cần thông báo ngay khi 
còn ở CSYT và sau khi đã về nhà.
G6 - Gặp lại

23 Khuyến khích sản phụ (và gia đình) thông tin bất cứ khi nào cần 
trao đổi hay cảm thấy bất thường trong cơ thể.  

24 Nói rõ kế hoạch sẽ đến thăm sản phụ tại nhà trong thời kỳ hậu 
sản hoặc nói rõ thời điểm bà mẹ và trẻ cần quay lại CSYT để 
được kiểm tra sức khỏe và thực hiện các công việc CSSK tiếp 
theo (như áp dụng BPTT cho mẹ, tiêm chủng cho con…).

25 Cung cấp địa chỉ liên hệ và các tài liệu TT-GD-TT phù hợp với 
sản phụ/người nhà, chào và cảm ơn họ.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM TƯ VẤN SAU SINH KHI ĐẾN THĂM TẠI NHÀ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 - Tìm hiểu các thông tin liên quan đến sức khỏe của bà mẹ và 
cháu bé ở lần tiếp xúc gần nhất với NVYT;
- Tìm hiểu các thói quen, phong tục tập quán của địa phương 
trong giao tiếp và chăm sóc bà mẹ và trẻ sau sinh, đặc biệt là 
những kiêng kị (nếu có). 

2 - Chuẩn bị các tài liệu TT-GD-TT về chăm sóc sau sinh phù hợp 
với văn hóa vùng miền;
- Chuẩn bị trang phục và các dụng cụ phù hợp để thăm khám 
hoặc chăm sóc bà mẹ và cháu bé sau sinh (cân, ống nghe, hồ sơ 
sức khỏe của bà mẹ và cháu bé...);
- Mời người dẫn đường (có uy tín với gia đình sản phụ) nếu cần.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Đến nhà, chào hỏi mọi người, bà mẹ và cháu bé với thái độ niềm 
nở, gây thiện cảm để họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc.

4 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ 
sở và giới thiệu người cùng đi (nếu có).

5 Nói rõ lý do, xin phép được thăm bà mẹ và cháu bé để trao đổi 
với bà mẹ và các thành viên trong gia đình.
G2 - Gợi hỏi

6 Hỏi tên và quan hệ với bà mẹ của những người có mặt trong nhà 
và thăm hỏi họ để gây thiện cảm.

7 Quan sát về nơi ăn chốn ở và hỏi về cảm giác hài lòng của bà 
mẹ sau khi sinh.

8 Khéo léo sử dụng câu hỏi mở với thái độ quan tâm, đồng cảm và 
khuyến khích để gợi hỏi bà mẹ và các thành viên trong gia đình 
chia sẻ những quan tâm, thắc mắc và lo lắng trong việc CSSK 
cho bà mẹ và cháu bé sau sinh.

9 Gợi hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà mẹ và cháu bé.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
10 Gợi hỏi về chế độ ăn uống hiện tại của bà mẹ và cháu bé.
11 Gợi hỏi về cách vệ sinh hàng ngày của bà mẹ và cháu bé, tình 

trạng tiêm chủng cho cháu bé.
12 Hỏi về cách cho cháu bé bú sữa mẹ hàng ngày.
13 Hỏi về chế độ lao động, nghỉ ngơi và sinh hoạt hàng ngày của 

bà mẹ.
14 Hỏi về nhu cầu và hiểu biết của bà mẹ về tránh thai sau sinh.

G3 - Giới thiệu
15 Hướng dẫn bà mẹ tự theo dõi bản thân về sự hồi phục của cơ thể 

sau khi sinh, các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay 
CSYT và cách phòng ngừa.

16 Hướng dẫn bà mẹ cách theo dõi sự phát triển của cháu bé mới 
sinh, cách phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ 
nhỏ và cách phát hiện những dấu hiệu bất thường.

17 Hướng dẫn chế độ ăn uống, vệ sinh, và sinh hoạt của bà mẹ và 
cháu bé trong thời kỳ sau sinh và các giai đoạn tiếp theo.

18 Cung cấp các thông tin về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ và 
hướng dẫn bà mẹ cách cho bú đúng.

19 Giới thiệu cho bà mẹ lịch tiêm phòng cho cháu bé.
20 Giới thiệu về các BPTT phù hợp với bà mẹ sau sinh.

G4 - Giúp đỡ
21 Giúp đỡ giải tỏa những lo ngại của bà mẹ về bản thân hay về 

cháu bé và giải đáp những điều họ muốn biết hoặc những điều 
họ biết chưa đầy đủ được phát hiện qua gợi hỏi.

22 Thảo luận với bà mẹ giúp họ tự chọn các giải pháp CSSK bà mẹ 
và cháu bé sau sinh phù hợp nhất, đồng thời lựa chọn một BPTT 
thích hợp trong hoàn cảnh của họ.
G5 - Giải thích

23 Giải thích cặn kẽ, đầy đủ những thông tin liên quan đến sự lựa 
chọn của bà mẹ với cách nói đơn giản, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ 
và phù hợp trình độ nhận thức của bà mẹ (lưu ý cung cấp thông 
tin về cả những ưu điểm và hạn chế của những giải pháp mà bà 
mẹ đã lựa chọn).

24 Phân tích và an ủi, động viên bà mẹ vượt qua các bức xúc về 
tâm lý (nếu có) sau sinh để chóng hồi phục sức khỏe và nuôi 
dưỡng con tốt.

25 Nói rõ các dấu hiệu bất thường của bà mẹ và cháu bé cần thông 
báo ngay cho NVYT hoặc phải đi khám tại các CSYT.
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
26 Cung cấp các tài liệu TT-GD-TT phù hợp.

G6 - Gặp lại
27 Hẹn thời gian sẽ đến thăm bà mẹ và cháu bé tại nhà lần sau.
28 Cung cấp địa chỉ liên lạc và khuyến khích bà mẹ (và gia đình) 

liên lạc với NVYT bất cứ khi nào cần trao đổi hay cảm thấy bất 
thường trong cơ thể.

29 Ghi lại các hướng dẫn hoặc dặn dò để bà mẹ và mọi người trong 
gia đình cần thực hiện.

30 Ghi chép hồ sơ KH.
31 Chào tạm biệt bà mẹ, cháu bé và mọi người trong gia đình.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật... liên quan đến các dịch vụ 
CSSKSS tại cơ sở.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc. Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn. 
Hỏi ý kiến KH về sự có mặt của người cùng đi trong khi tư vấn 
cho KH (nếu có) và mời họ cùng ngồi nếu KH chấp thuận.

4 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại CSYT.
G2 - Gợi hỏi

5 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH các thông tin hành chính theo quy 
định và lý do KH đến CSYT.

6 Từ lý do KH đưa ra, gợi hỏi thêm các chi tiết cần thiết để hiểu 
rõ nhu cầu của KH; biết được nhận thức, quan niệm, kể cả nỗi lo 
lắng của KH ở thời điểm hiện tại.

7 Thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan tâm, đồng cảm với 
KH trong những vấn đề họ biểu lộ.
G3 - Giới thiệu

8 Cung cấp những thông tin về các dịch vụ CSSKSS hiện có tại cơ 
sở một cách chính xác và phù hợp với nhu cầu của KH.

9 Cung cấp đủ thông tin và giới thiệu các giải pháp đa dạng trong 
dịch vụ CSSKSS của cơ sở để KH suy nghĩ và lựa chọn giải 
pháp phù hợp với hoàn cảnh của họ. 

10 Luôn quan sát thái độ cử chỉ của KH và thỉnh thoảng đặt câu hỏi 
cho khách trả lời về những điều đã giới thiệu để đánh giá họ có 
hiểu đúng những điều đã được nghe hay không.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Cần sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có về truyền thông tư 
vấn của cơ sở, kết hợp sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với 
văn hóa của KH để giới thiệu thông tin về các dịch vụ CSSKSS 
của cơ sở.
G4 - Giúp đỡ

12 Giúp KH hiểu được thực chất vấn đề trong hoàn cảnh cụ thể của 
họ để tự lựa chọn một giải pháp họ cho là tốt và phù hợp với họ 
nhất. 
G5 - Giải thích

13 Giải thích đầy đủ với cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế từ chuyên 
môn, phù hợp trình độ nhận thức của KH về những giải pháp họ 
đã lựa chọn.

14 Cần phân tích rất khách quan cả những mặt thuận lợi, ưu điểm 
và những mặt không thuận lợi, nhược điểm của giải pháp KH 
đã chọn lựa. 

15 Nếu phát hiện KH có những quan niệm hay hiểu biết chưa phù 
hợp về giải pháp họ đã lựa chọn thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích. 
Không được tỏ thái độ bực dọc, coi thường hoặc áp đặt ý kiến 
chủ quan lên KH.

16 Khuyến khích KH đặt câu hỏi hoặc nói ra những suy nghĩ hoặc 
thắc mắc của họ về những điều đã được giải thích. 
G6 - Gặp lại

17 Cung cấp thông tin liên lạc với các phòng dịch vụ CSSKSS tại 
cơ sở và hướng dẫn KH đến những nơi cần thiết để nhận được 
dịch vụ CSSKSS phù hợp với họ.

18 Khuyến khích KH gặp lại bất cứ khi nào họ gặp khó khăn hoặc 
cần thêm thông tin về các dịch vụ CSSKSS do cơ sở cung cấp.

19 Chào tạm biệt KH.
20 Hoàn thiện hồ sơ KH theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 
cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài liệu, thuốc 
mẫu… liên quan đến các BPTT.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc.

4 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn, nếu có người nhà 
đi cùng, cần thảo luận với KH về sự có mặt của người nhà trong 
phòng tư vấn và mời họ cùng ngồi nếu KH chấp thuận.

5 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại 
CSYT.
G2 - Gợi hỏi

6 Dùng các câu hỏi mở với ngôn ngữ dễ hiểu, thái độ thân thiện, 
lắng nghe, quan tâm, đồng cảm để khuyến khích KH chia sẻ 
thông tin và những băn khoăn lo lắng của bản thân.

7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH, các thông tin hành chính theo quy 
định và lý do cần tư vấn.

8 Hỏi về nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, tiền sử bệnh tật và tiền sử 
sinh đẻ. 

9 Khéo léo hỏi về tình trạng hôn nhân và nhu cầu tránh thai 
của KH.

10 Hỏi về các BPTT mà KH đã nghe, đã biết hoặc đã từng sử dụng.
G3 - Giới thiệu

11 Trình bày cho KH các BPTT dựa trên nhu cầu tránh thai thực tế 
của họ (biết được qua gợi hỏi).
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

12 Cung cấp đủ thông tin về cả hai mặt thuận lợi và không thuận 
lợi của từng BPTT, các chống chỉ định, tác dụng phụ và các tai 
biến (nếu có).

13 Trình bày kỹ những điều KH muốn biết, khéo léo sửa lại những 
hiểu biết chưa đúng của họ.

G4 - Giúp đỡ

14 Giúp KH hiểu biết đầy đủ về các BPTT hiện đang có (bằng lời 
và bằng hiện vật, tranh ảnh, mô hình) để họ tự chọn.

15 Không áp đặt, lựa chọn BPTT thay cho KH. 

16 Nếu KH lựa chọn BPTT không phù hợp (chống chỉ định) thì nhẹ 
nhàng giải thích để KH tự lựa chọn một BPTT khác phù hợp với 
họ hơn.

G5 - Giải thích

17 Nói cho KH biết quy trình để áp dụng BPTT họ đã chọn (cả về 
thủ tục hành chính lẫn chuyên môn) và sẵn sàng giúp họ hoàn 
tất các thủ tục cần thiết sau khi đã giải thích, để họ tự nguyện ký 
vào hồ sơ KH (nếu cần).

18 Giải thích đầy đủ cách sử dụng BPTT mà KH đã chọn.

19 Giải thích những nguyên nhân có thể làm BPTT thất bại.

20 Nói rõ các tác dụng phụ của BPTT đã chọn và cách xử trí một 
số tác dụng phụ tại nhà.

21 Nói rõ các dấu hiệu cảnh báo về tai biến và cách xử trí.

22 Nêu rõ khả năng phục hồi sinh sản sau khi ngừng sử dụng BPTT.

23 Nói rõ tại sao phải khám kiểm tra định kỳ và khuyên KH thực 
hiện đúng.

24 Khéo léo giải thích cho KH những nhận thức chưa đúng do lời 
đồn hay thông tin sai lạc (không bác bỏ, không phê phán hoặc 
áp đặt các ý kiến chủ quan lên KH).

25 Đề nghị KH nhắc lại một số điểm chính đã được tư vấn để đảm 
bảo KH đã nhớ, đã hiểu và có thể thực hiện được những điều 
bạn đã tư vấn.

26 Cung cấp các tài liệu truyền thông tư vấn về các BPTT phù hợp 
với KH.

G6 - Gặp lại

27 Hẹn KH thời gian khám lại gần nhất.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
28 Cung cấp địa chỉ liên lạc và căn dặn những trường hợp KH cần 

trở lại ngay CSYT.
29 Khuyến khích KH gặp lại bất cứ khi nào cần tìm hiểu về các 

BPTT hoặc CSSKSS của bản thân hay gia đình.
30 Ghi lại những thông tin chính và những dặn dò cần thiết để KH 

có thể thực hiện được.
31 Chào tạm biệt và tiễn KH.

32 Hoàn thiện hồ sơ KH theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM SÀNG LỌC KHÁCH HÀNG 
SỬ DỤNG THUỐC TRÁNH THAI KẾT HỢP

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

1 Chị đang bị tắt kinh hoặc chị nghĩ là mình có thể đang có thai 
không?

2 Chị đã bao giờ thấy các mạch máu ở chân nổi to?

3 Chị có bị bệnh tim không?

4 Có phải chị đã 35 tuổi và có hút thuốc không?
5 Chị có hay đau đầu dữ dội kèm theo nhìn mờ không?

6 Chị có u cục ở vú không?
7 Chị có bị cao huyết áp không?

8 Chị có bị tiểu đường không?

9 Chị đã bao giờ bị bệnh gan chưa?
10 Chị có bị ra máu âm đạo bất thường giữa các chu kì kinh không?
11 Chị có đang uống thuốc để điều trị bệnh lao, bệnh nấm, thuốc an 

thần chống co giật không?
12 Chị có đang cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú không?

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐẶT DỤNG CỤ TRÁNH THAI TRONG TỬ CUNG
(loại TCu-380A)

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

  TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 KH: đã tự lựa chọn DCTC để tránh thai sau khi được tư vấn về 

các BPTT, đã được sàng lọc các chống chỉ định đặt DCTC và 
xác định thời điểm hiện tại là phù hợp để đặt DCTC.

2 Giới thiệu DCTC TCu-380A cho KH: cơ chế tránh thai, hiệu 
quả tránh thai, những thuận lợi và bất lợi, những tác dụng ngoại 
ý thường gặp khi đặt DCTC và cách xử trí. Chỉ cho KH thấy hạn 
sử dụng của DCTC.

3 Tư vấn, giải thích cho KH các bước sẽ thực hiện để đặt DCTC 
và hướng dẫn KH đi tiểu để rỗng bàng quang, rửa vùng sinh 
dục, đáy chậu. (*)

4 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay 
thường quy.

5 Dụng cụ:
- Khay dụng cụ vô khuẩn: DCTC TCu-380A, 3 kẹp sát khuẩn, 2 
đôi găng, săng vô khuẩn (phủ bụng và 2 đùi NB), mỏ vịt/van âm 
đạo, kẹp Pozzi, thước đo buồng tử cung, kéo đầu tù, bông gạc, 
bát kền đựng dung dịch sát khuẩn.
- Dụng cụ khác: dung dịch sát khuẩn (Betadine), xô đựng dung 
dịch khử nhiễm, giỏ đựng rác, tài liệu truyền thông phù hợp.

6 Kiểm tra DCTC: bao bì, hạn sử dụng.
THỰC HIỆN

7 Hướng dẫn KH nằm tư thế phụ khoa.
8 Mang găng tay vô khuẩn, khám trong xác định tư thế, thể tích tử 

cung và phần phụ, loại trừ có thai hoặc ra máu không rõ nguyên 
nhân ở KH. Tháo bỏ găng.

9 Sát khuẩn âm hộ, đáy chậu bằng Betadine (dùng kẹp sát khuẩn 
1), trải khăn vô khuẩn.
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  TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 NVYT: mang găng vô khuẩn, ngồi trên ghế đẩu, giữa hai đùi 
KH. Người phụ (trong trường hợp sử dụng van): ngồi bên trái 
NVYT, chỉ cần mang găng ở tay cầm van.
Các thao tác đặt DCTC
Bộc lộ CTC

11 Mở âm đạo bằng van âm đạo hay mỏ vịt.
12 Sát khuẩn CTC và túi cùng âm đạo bằng Betadine (dùng kẹp sát 

khuẩn 2).
13 Cặp CTC bằng kẹp Pozzi (kẹp ở vị trí 12 giờ hoặc 10 giờ  hoặc 

2 giờ tùy theo tư thế tử cung) và kéo nhẹ xuống.
Đo buồng tử cung

14 Đưa thước đo vào buồng tử cung đúng hướng, đảm bảo kỹ thuật 
“không chạm”. (*)

15 Xác định độ sâu của buồng tử cung (bằng vết máu dính ở thước 
đo). (*)
Lắp DCTC trong bao

16 Xé bao bì đúng vị trí, lột vỏ bao chỉ tới 1/3 chiều dài của DCTC.
17 Lắp cần đẩy vào ống đặt (đầu cần chạm đuôi DCTC).
18 Lắp DCTC vào đầu trên ống đặt (không quá 1 phút).
19 Dịch chuyển núm điều chỉnh màu xanh trên ống đặt đúng hướng 

và đúng độ sâu của buồng tử cung.
Đưa DCTC vào trong tử cung

20 Thời gian kể từ khi lắp DCTC đến lúc đưa DCTC vào buồng tử 
cung dưới 5 phút.

21 Cầm kẹp Pozzi kéo CTC xuống.
22 Cầm ống đặt đúng tư thế, đúng hướng, nhẹ nhàng đưa ống 

đặt qua lỗ ngoài CTC vào trong đến khi nấc hãm chạm vào lỗ 
ngoài CTC. (*)

23 Giữ nguyên cần đẩy, kéo ống đặt xuống để giải phóng cành 
ngang chữ T. (*)

24 Đẩy nhẹ ống đặt lên để đảm bảo bộ phận hãm tới sát CTC và 
DCTC nằm sát đáy tử cung. (*)

25 Giữ nguyên ống đặt, rút cần đẩy ra ngoài. (*)
26 Rút ống đặt ra ngoài.
27 Cắt dây DCTC để lại 2-3cm và gấp quặt vào túi cùng sau âm 

đạo.
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  TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

Tháo dụng cụ 
28 Tháo kẹp Pozzi.
29 Sát khuẩn lại CTC bằng Betadine, kiểm tra chảy máu và cầm 

máu (nếu cần).
30 Tháo van hay mỏ vịt ngâm vào xô đựng dung dịch khử nhiễm, 

thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
KẾT THÚC

31 Thông báo cho KH biết công việc đã xong. Giúp KH trở về tư 
thế thoải mái. Hướng dẫn KH những điều cần thiết: cách theo 
dõi dây DCTC, cách sử dụng thuốc (nếu được cấp thuốc), thời 
điểm khám lại và thời điểm khám định kỳ, cách phát hiện và xử 
trí các dấu hiệu bất thường khi đặt DCTC. (*)

32 Cung cấp địa chỉ liên lạc với NVYT và động viên khuyến khích 
KH chủ động liên hệ khi thấy bất cứ vấn đề sức khỏe nào có liên 
quan hoặc khi có những băn khoăn thắc mắc trong việc sử dụng 
các BPTT và DCTC.

33 Đề nghị KH nhắc lại những thông tin chính mà KH cần thực 
hiện để đảm bảo họ hiểu và nhớ đủ những nội dung chính đã 
được hướng dẫn/giới thiệu.

34 Ghi lại những thông tin cần thiết để KH nhớ thực hiện. Phát các 
tài liệu truyền thông tư vấn về DCTC phù hợp với trình độ nhận 
thức KH và phong tục tập quán của địa phương.

35 Hoàn thiện ghi chép hồ sơ KH theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM TƯ VẤN SỬ DỤNG BAO CAO SU

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: bao cao su mẫu, tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài 
liệu… liên quan đến bao cao su và các BPTT.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm ngay 
từ khi tiếp xúc.

4 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn, nếu có người thân đi 
cùng, cần thảo luận với KH về sự có mặt của người thân trong 
phòng tư vấn và mời họ cùng ngồi nếu KH chấp thuận.

5 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại CSYT.
G2 - Gợi hỏi

6 Dùng các câu hỏi mở với thái độ thân thiện, lắng nghe, quan tâm, 
đồng cảm để khuyến khích KH chia sẻ thông tin và những băn 
khoăn lo lắng của bản thân.

7 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH, các thông tin hành chính theo quy 
định và lý do cần tư vấn.

8 Hỏi về nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, tiền sử bệnh tật, tiền sử dị 
ứng.

9 Khéo léo hỏi về tình trạng hôn nhân, nhu cầu sinh đẻ và tránh thai 
của KH.

10 Hỏi về những điều KH đã nghe tới, đã biết đến hoặc kinh nghiệm 
đã từng sử dụng bao cao su.

11 Gợi hỏi bằng những câu hỏi mở để phát hiện những thái độ hay 
niềm tin tôn giáo của cá nhân KH hay của cộng đồng - nơi KH 
sinh sống liên quan đến việc sử dụng các BPTT nói chung và bao 
cao su nói riêng.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

G3 - Giới thiệu
12 Giới thiệu các mẫu bao cao su có sẵn trên thị trường tại cộng đồng 

(qua cộng tác viên dân số) và có sẵn tại cơ sở.
13 Giới thiệu cụ thể về cơ chế tránh thai, hiệu quả và những điểm 

thuận lợi của việc sử dụng bao cao su tránh thai, nhấn mạnh tác 
dụng bảo vệ kép (vừa tránh thai, vừa có tác dụng phòng các nhiễm 
khuẩn lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS).

14 Giới thiệu rõ về những nhược điểm của việc sử dụng bao cao su 
để tránh thai và các giải pháp để hạn chế những nhược điểm này.
G4 - Giúp đỡ

15 Giúp KH hiểu biết đầy đủ về việc sử dụng bao cao su (bằng lời và 
bằng hiện vật, tranh ảnh, mô hình).

16 Giúp KH thực hành mang bao cao su đúng cách trên mô hình (xem 
Bảng kiểm hướng dẫn sử dụng bao cao su dành cho nam giới).

17 Khéo léo gợi hỏi những lo lắng băn khoăn của KH khi dùng bao 
cao su tránh thai, cung cấp thêm các kiến thức và kinh nghiệm 
liên quan để giúp KH giải quyết những lo lắng, băn khoăn đó.

18 Cung cấp cho KH tài liệu Hướng dẫn sử dụng bao cao su, các tài 
liệu truyền thông tư vấn phù hợp với trình độ nhận thức và văn 
hóa của KH. 

19 Cung cấp cho KH các thông tin như họ có thể tìm bao cao su ở 
đâu? Giá cả?
G5 - Giải thích

20 Giải thích cách đề phòng những sự cố có thể xảy ra (rách, tuột bao 
cao su...) và cách hạn chế hậu quả từ những sự cố này.

21 Giải thích kỹ những điều KH muốn biết và khéo léo sửa lại những 
hiểu biết hoặc quan niệm chưa đúng của họ bằng cách đưa ra 
những dẫn chứng khách quan, không phê phán hoặc áp đặt các ý 
kiến chủ quan lên KH.

22 Đề nghị KH nhắc lại những nội dung chính đã đề cập trong quá 
trình tư vấn để đảm bảo họ đã nhớ và có thể thực hành được khi 
rời cơ sở tư vấn.
G6 - Gặp lại

23 Cung cấp địa chỉ liên lạc và khuyến khích KH liên hệ hoặc quay 
lại bất cứ lúc nào để xin lời khuyên về sử dụng các BPTT.

24 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.

25 Ghi chép hồ sơ sổ sách theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BAO CAO SU 
DÀNH CHO NAM GIỚI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: bao cao su mẫu, tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, 
tài liệu… liên quan đến bao cao su và các BPTT.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN
Kiểm tra

3 Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của vỏ bao cao su và hạn dùng.
4 Dồn bao cao su về một phía và xé vỏ bao ở phía không có bao 

cao su.
Mang bao cao su

5 Lồng bao cao su vào dương vật khi dương vật ở trạng thái cương 
cứng và trước khi đưa vào gần âm đạo (lưu ý không được mở 
bao cao su trước khi bao được lồng vào dương vật).

6 Để vành cuốn của bao cao su ra phía ngoài, dùng 2 ngón tay bóp 
vào đầu bao để đuổi không khí tạo khoảng trống khoảng 1,5cm 
ở đầu bao dùng chứa tinh dịch sau khi xuất tinh.

7 Đặt bao cao su lên đầu dương vật đã cương cứng với vành cuốn 
của bao quay ra ngoài, dùng tay vuốt vành cuốn để bao cao su 
phủ kín đến gốc dương vật (lưu ý tránh làm rách bao cao su do 
móng tay hay nhẫn).
Tháo bao cao su đúng cách

8 Giữ vành bao cao su khi rút dương vật để bao khỏi tuột và tinh 
dịch không bị trào ra ngoài.

9 Không để tinh dịch tràn ra âm đạo khi dương vật xìu.

10 Bao cao su sau khi sử dụng nên được đốt hay chôn.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

Các thông điệp chính về bao cao su cho khách hàng

11 Luôn có sẵn bao cao su để dùng bất cứ khi nào cần.

12 Mọi lần giao hợp đều sử dụng bao cao su đúng cách.

13 Không dùng lại bao cao su quá 1 lần.

14 Không dùng bao cao su đã bị rách vỏ, rách bao, quá hạn, khô, 
giòn hay dính.

15 Không “kiểm tra” bao cao su bằng cách thổi không khí vào 
trong bao hoặc mở bao ra.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM TƯ VẤN PHÁ THAI

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

Những bước đánh dấu (*) là quan trọng cần được nhân hệ số.

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài liệu, thuốc 
mẫu… liên quan đến phá thai và sử dụng các BPTT.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, gây thiện cảm để họ an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc.

4 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn, nếu có người thân 
đi cùng, cần thảo luận với KH về sự có mặt của người thân trong 
phòng tư vấn và mời họ cùng ngồi nếu KH chấp thuận.

5 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại 
CSYT.
G2 - Gợi hỏi

6 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH, các thông tin hành chính theo quy 
định và lý do KH đến CSYT.

7 Hỏi KH về nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, gia đình và những 
thuận lợi và khó khăn chính trong cuộc sống của KH (nếu có).

8 Dùng các câu hỏi mở với ngôn ngữ dễ hiểu, thái độ thân thiện, 
lắng nghe, quan tâm, đồng cảm để gợi hỏi thêm các chi tiết cần 
thiết, từ đó hiểu rõ nhu cầu của KH; biết được nhận thức, quan 
niệm kể cả những lo lắng của KH qua những vấn đề họ biểu lộ.
G3 - Giới thiệu

9 Giới thiệu về quy trình các bước phải thực hiện trong phá thai 
an toàn, các xét nghiệm cần làm. Sử dụng các phương tiện và tài 
liệu truyền thông, tư vấn GDSK sẵn có để giúp KH hiểu rõ hơn.



250 Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

10 Tư vấn về các lựa chọn giữ thai hay bỏ thai, giới thiệu cả những 
ưu điểm và hạn chế của từng loại lựa chọn, các tai biến và biến 
chứng có thể có để KH suy nghĩ và quyết định phá thai hay giữ 
thai, tuyệt đối không áp đặt, không chọn hộ. (*)

11 Giới thiệu người thực hiện thủ thuật.

12 Giới thiệu về các BPTT có thể áp dụng sau phá thai để tránh phá 
thai lặp lại.
G4 - Giúp đỡ

13 Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan làm sáng tỏ những điều 
KH chưa rõ trước khi họ tự lựa chọn cho mình giải pháp tốt 
nhất liên quan đến phá thai hay giữ thai và BPTT sẽ áp dụng để 
phòng phá thai lặp lại.

14 Nếu KH có những quan niệm chưa đúng liên quan đến sự lựa 
chọn của họ, cần kiên nhẫn, khéo léo giải thích để KH hiểu, trên 
cơ sở đó lựa chọn giải pháp được cho là phù hợp nhất với KH. 
Tuyệt đối không áp đặt các ý kiến chủ quan lên KH.
G5 - Giải thích

15 Giới thiệu và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết nếu KH 
lựa chọn phá thai.

16 Giải thích quy trình thủ thuật, thời gian thủ thuật, phương pháp 
giảm đau.

17 Giải thích về tác dụng không mong muốn, tai biến và biến chứng 
có thể gặp trong và sau thủ thuật.

18 Giải thích khả năng có thai trở lại sau phá thai, nguy cơ phá thai 
lặp lại và tư vấn các BPTT sau thủ thuật, đồng thời nhấn mạnh 
phá thai không phải là một biện pháp KHHGĐ.

19 Giải thích và tư vấn về chăm sóc và theo dõi sau thủ thuật.

20 Giải thích các dấu hiệu bất thường buộc KH phải quay lại ngay 
CSYT. (*)

21 Đề nghị KH nhắc lại những điều cơ bản đã được tư vấn dặn dò 
để đảm bảo họ nhớ những thông tin chính đã cung cấp.
G6 - Gặp lại

22 Chuyển KH qua phòng dịch vụ hút thai và hẹn gặp lại KH để tư 
vấn theo dõi sau phá thai, cung cấp BPTT mà KH đã lựa chọn 
và đặt lịch tái khám.

23 Hoàn thành hồ sơ theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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Sản - Phụ khoa

BẢNG KIỂM PHÁ THAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT CHÂN KHÔNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay 
thường quy.

2 Dụng cụ:
- Phương tiện bảo hộ: khăn vô khuẩn; găng tay vô khuẩn; kính 
bảo vệ mắt; 
- Bộ dụng cụ hút chân không; bơm hút 1 van, bơm hút 2 van, 
bơm MVA plus, các ống hút và dầu bôi trơn;
- Hai kẹp sát khuẩn ngoài và trong;
- Van hoặc mỏ vịt;
- Kẹp CTC;
- Nến nong;
- Bơm, kim tiêm gây tê tại CTC;
- Bông gạc và dung dịch sát khuẩn;
- Thuốc giảm đau, gây tê, hộp chống choáng và thuốc tăng co 
tử cung;
Các phương tiện xử lý dụng cụ và xử lý chất thải.

3 KH trước đó đã được tư vấn về phá thai an toàn, đã tự quyết 
định lựa chọn phương pháp phá thai này.

THỰC HIỆN

4 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở gây thiện cảm và tạo cho KH 
cảm giác thoải mái, tin tưởng ngay từ đầu.

5 Hỏi tiền sử: bệnh lý nội, ngoại khoa và sản phụ khoa.

6 Khám: toàn thân và phụ khoa.

7 Dùng que thử thai nhanh để chẩn đoán thai.

8 Thảo luận với KH về tình trạng thai nghén hiện tại và quyết 
định phá thai của KH.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

9 Dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với trình độ nhận 
thức của KH để trao đổi lại với KH các thông tin về: 
- Quy trình các bước sẽ tiến hành thủ thuật và những điều KH 
cần hợp tác trong quá trình phá thai;
- Các tai biến có thể gặp, cách tự theo dõi sau thủ thuật, các dấu 
hiệu của tai biến để KH cần đi khám lại;
- Khả năng có thai trở lại sau phá thai và lựa chọn tránh thai sau 
phá thai của KH.

10 KH ký giấy tự nguyện phá thai.

11 Cho KH uống thuốc giảm đau 30 phút trước làm thủ thuật.

12 Hướng dẫn KH nằm tư thế phụ khoa, động viên để KH an tâm.

13 NVYT mang trang phục bảo hộ, rửa tay và mang găng vô khuẩn.

14 Khám lại để xác định tư thế và kích thước tử cung trước khi tiến 
hành hút thai. Tháo bỏ găng tay.

15 Sát khuẩn âm hộ (bằng kẹp sát khuẩn 1). Đặt van, bộc lộ CTC, 
sát khuẩn âm đạo và CTC (bằng kẹp sát khuẩn 2).

16 Thay lại găng tay vô khuẩn.

17 Kẹp CTC, gây tê quanh CTC bằng Lidocain 1% ở vị trí 4 và 8 
giờ và đảm bảo không tiêm vào mạch máu.

18 Chờ 2 đến 3 phút để thuốc tê tác dụng.

19 Kiểm tra để đảm bảo bơm hút đủ áp lực.

20 Đo buồng tử cung bằng ống hút.

21 Nong CTC bằng ống hút (nếu cần).

22 Đưa ống hút thích hợp với tuổi thai vào buồng tử cung, không 
chạm vào thành âm đạo.

23 Lắp ống hút vào bơm hút. Mở van.

24 Hút sạch buồng tử cung: xoay và di chuyển nhẹ nhàng ống hút 
trong buồng tử cung.

25 Kiểm tra mô sau hút thai khi KH còn nằm trên bàn và hút lại 
(nếu cần).

26 Tháo dụng cụ và ngâm vào xô đựng dung dịch khử nhiễm, sát 
khuẩn CTC và âm đạo bằng Betadine.

27 Thu dọn dụng cụ, tháo găng và rửa tay.

KẾT THÚC

28 Theo dõi KH sau làm thủ thuật: mạch, huyết áp, máu âm đạo.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5

29 Hướng dẫn KH uống thuốc theo đơn và cung cấp BPTT KH đã 
chọn sau thủ thuật.

30 Hướng dẫn lại KH cách theo dõi tại nhà và các dấu hiệu bất 
thường cần đến ngay CSYT.

31 Ghi lại các thông tin cần dặn dò KH và cung cấp các tài liệu 
truyền thông tư vấn phù hợp giúp KH phòng ngừa mang thai 
ngoài ý muốn lặp lại.

32 Cung cấp địa chỉ và khuyến khích KH chủ động liên hệ nếu 
thấy có bất kỳ lo lắng, thắc mắc gì liên quan đến sức khỏe sau 
phá thai.

33 Hẹn khám lại sau 2 tuần.

34 Ghi chép hồ sơ sổ sách theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM VÚ

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay.
2 Dụng cụ: găng tay sạch.

THỰC HIỆN
Hỏi bệnh

3 Tiếp đón KH niềm nở, thân thiện giúp KH an tâm hơn ngay từ khi 
tiếp xúc.

4 Hỏi lý do KH đến khám và khai thác các bệnh sử, tiền sử có liên 
quan.

5 Giải thích cụ thể về các bước khám.
Tiến hành khám vú

6 Khám ở hai tư thế: ngồi và nằm, NVYT mang găng tay.
7 Quan sát các núm vú và toàn bộ vú để phát hiện các bất thường.
8 Nắn tuyến vú hai bên theo nguyên tắc xoắn ốc từ ngoài vào trong 

bắt đầu từ phần trên ngoài.
9 Nắn nhẹ núm vú để xem có tiết dịch không? Tính chất của dịch 

tiết (nếu có).
10 Hướng dẫn KH ngồi dậy và giơ hai tay ngang vai. Khám vú bằng 

cách ấn nhẹ dọc theo bờ ngoài của cơ ngực và dần đưa tay lên đến 
nách. Kiểm tra xem có sưng hạch hay đau trong nách hoặc ở vùng 
hố trên xương đòn không?

11 Sau khi khám xong, để KH mặc áo, giải thích mọi sự bất thường 
(nếu có) và những điều cần làm thêm; nếu kết quả khám là bình 
thường, thông báo cho họ là mọi thứ đều bình thường và hẹn 
khám lần sau.
Hướng dẫn tự khám vú

12 Giải thích với KH lý do và tầm quan trọng của việc tự khám vú.
13 Thời gian khám tốt nhất là ngay sau khi sạch kinh. Hướng dẫn KH 

các bước của tự khám vú trên mô hình.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM KHÁM PHỤ KHOA VÀ 
ĐIỀU TRỊ KHÍ HƯ ÂM ĐẠO BẤT THƯỜNG

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 Phòng khám kín đáo, đủ ánh sáng.
2 Hướng dẫn KH đi tiểu và vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trước 

khi khám.
3 Dụng cụ:

- Dụng cụ vô khuẩn: mỏ vịt/van âm đạo vô khuẩn, 2 kẹp sát 
khuẩn, 1 kẹp dài, 2 đôi găng tay, lam xét nghiệm;
- Dung dịch sát khuẩn, dung dịch rửa âm đạo, dung dịch KOH 
10%, test đo độ pH;
- Dụng cụ khác: xô đựng dung dịch khử nhiễm.

4 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay thường 
quy.
THỰC HIỆN
Hỏi bệnh

5 Tiếp đón KH niềm nở, thân thiện để tạo cho KH cảm giác an tâm 
ngay từ khi tiếp xúc.

6 Hỏi các thông tin hành chính và lý do đến khám.
7 Hỏi thời gian xuất hiện và diễn biến của các triệu chứng hiện có: 

khí hư, ngứa, đau…
8 Lần giao hợp gần nhất.
9 Các biện pháp điều trị đã và đang áp dụng.
10 Tiền sử nhiễm khuẩn đường sinh sản và tiền sử mắc các 

BLTQĐTD.
11 Tiền sử hoạt động tình dục và các hành vi nguy cơ.
12 Tiền sử sinh sản và KHHGĐ.

Khám
13 Giải thích cho KH trước mỗi động tác khám.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

14 Hướng dẫn KH lên bàn khám phụ khoa, mông đặt sát mép 
bàn, chân đặt trên giá đỡ, đắp khăn trên vệ cho KH, bộc lộ 
vùng khám.

15 Quan sát bộ phận sinh dục ngoài, vùng bẹn và hậu môn phát 
hiện các triệu chứng bất thường.

16 Rửa tay và mang găng vô khuẩn.

17 Chọn đúng mỏ vịt có kích cỡ phù hợp, tay thuận cầm mỏ vịt 
đúng cách.

18 Hướng dẫn KH thở sâu và đặt mỏ vịt nhẹ nhàng:
- Dùng hai ngón tay của bàn tay không thuận tách hai môi bé ra 
xa nhau, đặt mỏ vịt qua lỗ ngoài âm đạo nghiêng 45o;
- Đưa mỏ vịt vào sâu trong âm đạo theo đúng trục của âm đạo;
- Khi đến cùng đồ sau, nhẹ nhàng bật lá trước của mỏ vịt bộc lộ 
CTC;
- Cố định mỏ vịt ở tư thế mở bằng cách siết vít.

19 Mô tả đủ và đúng tình trạng CTC, âm đạo. Xác định các bất 
thường, các vết loét, chảy máu và khí hư ở âm đạo và CTC. 

20 Lấy mẫu khí hư xét nghiệm soi tươi, nhuộm Gram.

21 Làm test ngửi với KOH.

22 Thử pH.

Thăm âm đạo bằng tay

23 Thay găng tay vô khuẩn.

24 Khám tử cung và phần phụ bằng 2 tay:
Dùng 2 ngón tay của tay trái tách hai môi bé, đưa ngón trỏ và 
ngón giữa của tay phải qua lỗ ngoài âm đạo.
Khám tử cung bằng hai tay: tay trái đè vùng bụng dưới và tay 
phải tìm CTC, xác định các tính chất của tử cung: kích thước, di 
động, mật độ.
Khám hai phần phụ: tay trái đè lần lượt từng hố chậu và tay phải 
ở cùng đồ tương ứng, xác định các tính chất của hai phần phụ: 
kích thước, di động, mật độ.

25 Nhận định các dấu hiệu bất thường sau khi khám.

26 Thu dọn dụng cụ, khử nhiễm dụng cụ, tháo găng và xử lý găng 
đúng cách, rửa tay.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

26 Giải thích kết quả khám cho KH và hướng xử trí tiếp theo.
Lắng nghe, gợi hỏi các thắc mắc lo lắng của KH và giải thích 
cặn kẽ những vấn đề mà KH quan tâm bằng cách sử dụng ngôn 
ngữ phù hợp với nhận thức của KH.

27 Viết phiếu xét nghiệm.

Chẩn đoán

Nhiễm nấm Candida

28 Lâm sàng: ngứa nhiều, khí hư như bã đậu dính, đỏ âm hộ 
âm đạo.

29 Xét nghiệm: pH < 4,5; nhuộm Gram có nấm chồi, sợi nấm/giả 
sợi nấm.

Nhiễm trùng roi

30 Lâm sàng: ngứa, khí hư nhiều, loãng, có bọt, màu hơi xanh.

31 Xét nghiệm: pH > 4,5; có trùng roi di động trên phiến đồ soi tươi.

Viêm âm đạo vi khuẩn

32 Có 3 trong 4 tiêu chí sau: khí hư đồng chất; test ngửi KOH mùi 
tanh cá (+); pH > 4,5; có Clue Cell.

Điều trị: chỉ dùng 1 loại thuốc thích hợp

33 Nấm Candida: đặt âm đạo Nystatin 100.000 đơn vị trong 14 
đêm liên tục, hoặc uống Fluconazole 150mg liều duy nhất.

34 Trùng roi: dùng Metronidazole viên 250mg uống 4 viên/ngày 
trong 7 ngày; hoặc liều duy nhất uống 2g.
Phụ nữ khi bị nhiễm trùng roi nhận bao cao su và nhận thêm một 
liều Metronidazole để điều trị cho bạn tình.

35 Viêm âm đạo do vi khuẩn: dùng Metronidazole viên 250mg uống 
4 viên/ngày trong 7 ngày.

Tư vấn điều trị

36 Giải thích bản chất của nhiễm khuẩn và các hậu quả có thể.

37 Hướng dẫn tuân thủ phác đồ điều trị, đến tái khám theo lịch hẹn.

Tư vấn về các BLTQĐTD/HIV

38 Khuyến khích các hành vi tình dục an toàn và sử dụng bao cao 
su để tránh lây nhiễm BLTQĐTD và HIV, đồng thời phòng tránh 
mang thai ngoài ý muốn.
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TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

39 Nếu có nguy cơ lây nhiễm HIV thì cần tư vấn trước khi xét nghiệm.
Phụ nữ nhiễm trùng roi phải được tư vấn về bao cao su và hướng 
dẫn điều trị bạn tình.

40 Tư vấn về các BPTT.

41 Chào tạm biệt và tiễn KH.

42 Ghi chép hồ sơ bệnh án theo quy định.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM ĐẶT THUỐC ÂM ĐẠO

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT

1 2 3 4 5
CHUẨN BỊ

1 NVYT mang trang phục y tế (áo, mũ, khẩu trang), rửa tay, 
mang găng.

2 - Dụng cụ vô khuẩn: mỏ vịt/van âm đạo vô khuẩn, 2 kẹp sát 
khuẩn, 1 kẹp dài, 1 đôi găng tay;
- Dung dịch sát khuẩn, dung dịch rửa âm đạo;
- Thuốc đặt âm đạo theo chỉ định;
- Xô đựng dung dịch khử nhiễm.

3 NB: đối chiếu, thông báo, giải thích cho NB biết mục đích công 
việc sắp làm, hướng dẫn những điều cần thiết để họ hợp tác.
THỰC HIỆN

4 Hướng dẫn NB nằm theo tư thế phù hợp, bộc lộ vùng sinh dục.
5 Sát khuẩn âm hộ (bằng kẹp sát khuẩn 1).
6 Đặt mỏ vịt/van âm đạo.
7 Sát khuẩn CTC, âm đạo (bằng kẹp sát khuẩn 2).
8 Dùng kẹp dài kẹp viên thuốc đưa ra sau vào cùng đồ sau âm đạo.
9 Nhẹ nhàng lấy mỏ vịt/van âm đạo ra và ngâm ngay vào xô đựng 

dung dịch khử nhiễm.
KẾT THÚC

10 Thông báo đã hoàn tất công việc và giúp NB về giường nghỉ 
ngơi ở tư thế thoải mái.

11 Dặn dò NB: vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, không sinh hoạt vợ 
chồng trong thời gian đặt thuốc.

12 Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay.
13 Ghi phiếu chăm sóc.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài liệu… liên quan 
đến CSSK sinh sản vị thành niên.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, thân thiện, bình đẳng, để tạo sự 
thoải mái tin cậy. 

4 Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn. Nếu có người thân 
đi cùng, cần thảo luận với KH về sự có mặt của người thân trong 
phòng tư vấn.

5 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại CSYT. 
G2 - Gợi hỏi

6 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH và các thông tin hành chính theo 
quy định.

7 Hỏi KH về hoàn cảnh sinh sống, về gia đình, bạn bè, người thân, những 
thuận lợi hoặc khó khăn chính trong cuộc sống hiện nay (nếu có).

8 Hỏi về lý do KH cần tư vấn.
9 Từ vấn đề do KH đặt ra, kiên trì gợi hỏi thêm các chi tiết cần thiết để 

hiểu rõ nhu cầu CSSKSS ở tuổi vị thành niên hiện tại và sắp tới của 
KH; qua đó biết được nhận thức, quan niệm, kể cả nỗi lo lắng của KH.

10 Thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan tâm, đồng cảm với KH 
trong những vấn đề họ biểu lộ.
G3 - Giới thiệu

11 Dựa trên nhu cầu của KH, cung cấp thông tin tóm tắt về đặc điểm 
phát triển cơ thể, tâm - sinh lý, kinh nguyệt, thai nghén và sinh đẻ… 
của vị thành niên, trong đó nói kỹ những vấn đề phù hợp và cần 
thiết cho KH.
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

12 Cung cấp đủ thông tin về từng vấn đề của KH và giới thiệu các giải 
pháp đề nghị KH suy nghĩ, lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh 
của họ.

13 Luôn quan sát thái độ cử chỉ của KH và thỉnh thoảng đặt câu hỏi 
cho khách trả lời về những điều đã giới thiệu để đảm bảo họ đã hiểu 
đúng những gì đã được nghe.

14 Cần sử dụng các phương tiện truyền thông tư vấn sẵn có tại cơ sở 
kết hợp với những ngôn ngữ tư vấn đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và phù 
hợp với trình độ nhận thức của KH để giới thiệu thông tin.
G4 - Giúp đỡ

15 Lắng nghe và động viên khuyến khích KH chia sẻ những điều họ 
băn khoăn lo lắng, những thông tin họ chưa hiểu rõ hoặc những gì 
họ muốn biết thêm liên quan đến CSSKSS.

16 Giúp KH hiểu được thực chất vấn đề trong hoàn cảnh cụ thể của 
họ để họ tự lựa chọn một giải pháp được cho là tốt và phù hợp với 
họ nhất.
G5 - Giải thích

17 Kiên trì giải thích đầy đủ cho KH về giải pháp họ đã lựa chọn với 
cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế từ chuyên môn, phù hợp trình độ 
nhận thức của KH.

18 Cần phân tích rất khách quan mặt thuận lợi, ưu điểm và cả các mặt 
không thuận lợi, nhược điểm của giải pháp KH đã chọn lựa, không 
chỉ nói mặt tốt và ngược lại chỉ nói mặt không tốt.

19 Nếu phát hiện KH có những quan niệm hay hiểu biết chưa phù hợp 
về giải pháp họ đã chấp nhận thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích. Không 
được tỏ thái độ bực dọc, coi thường hoặc áp đặt ý kiến chủ quan 
lên KH.

20 Khéo léo đề nghị KH nhắc lại một số điểm chính đã được tư vấn để 
đảm bảo KH đã nhớ, đã hiểu và có thể thực hiện được những điều 
bạn đã tư vấn.
G6 - Gặp lại

21 Căn dặn cụ thể những trường hợp cần trở lại ngay cơ sở tư vấn hoặc 
giới thiệu địa chỉ tin cậy ở tuyến trên khi cần tư vấn hoặc điều trị 
chuyên khoa.

22 Cung cấp thông tin địa chỉ tiếp đón KH và giúp họ thực hành tốt 
việc CSSKSS.

23 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.
24 Ghi chép hồ sơ KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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BẢNG KIỂM TƯ VẤN CHĂM SÓ C SỨC KHỎE SINH SẢN 
TUỔI MÃN KINH

Cách ghi điểm: 

Ghi điểm theo cột dọc cho mỗi lần quan sát. Điểm cho mỗi bước thực hiện được tính như sau:

Làm đúng và đủ theo chuẩn mực hay hướng dẫn:      2

Làm đúng, chưa đủ hoặc làm đủ, chưa đúng theo chuẩn mực hay hướng dẫn:           1

Làm sai hoặc không làm:         0

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

CHUẨN BỊ
1 - Nơi tư vấn: kín đáo, bảo đảm riêng tư, thoáng sạch đủ tiện nghi 

cho người tư vấn và KH;
- Dụng cụ: tờ rơi, tranh ảnh, sách lật, mô hình, tài liệu… liên quan 
đến SKSS.

2 Người tư vấn: mang trang phục y tế theo quy định.
THỰC HIỆN (6 chữ G)
G1 - Gặp gỡ

3 Tiếp đón, chào hỏi KH niềm nở, thân thiện, bình đẳng, để tạo sự 
thoải mái tin cậy. Mời KH ngồi ngang hàng với người tư vấn.

4 Người tư vấn tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại CSYT.
G2 - Gợi hỏi

5 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của KH và các thông tin hành chính theo 
quy định.

6 Hỏi KH về hoàn cảnh sinh sống, về gia đình, bạn bè, người thân, 
những thuận lợi hoặc khó khăn chính trong cuộc sống hiện nay 
(nếu có).

7 Hỏi về lý do KH cần tư vấn.
8 Từ vấn đề do KH đặt ra, kiên trì gợi hỏi thêm các chi tiết cần thiết 

để hiểu rõ nhu cầu CSSKSS ở tuổi mãn kinh của KH; qua đó biết 
được nhận thức, quan niệm, kể cả nỗi lo lắng của KH.

9 Thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan tâm, đồng cảm với KH 
trong những vấn đề họ biểu lộ.
G3 - Giới thiệu

10 Dựa trên nhu cầu của KH, cung cấp thông tin về những thay đổi 
giải phẫu - sinh lý, những rối loạn và biến cố thường gặp ở tuổi 
mãn kinh, trong đó nói kỹ những vấn đề phù hợp và cần thiết 
cho KH.
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Sản - Phụ khoa

TT CÁC BƯỚC
LẦN QUAN SÁT
1 2 3 4 5

11 Cung cấp đủ thông tin về từng vấn đề của KH và một số giải pháp 
đề nghị KH suy nghĩ, tự lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh 
của họ, giúp giải quyết những vấn đề họ đang gặp phải.

12 Luôn quan sát thái độ cử chỉ của KH và thỉnh thoảng đặt câu hỏi 
cho KH trả lời về những điều họ đã được giới thiệu để đảm bảo họ 
đã hiểu đúng những gì đã được nghe.

13 Cần sử dụng các phương tiện truyền thông tư vấn sẵn có tại cơ sở 
kết hợp với những ngôn ngữ tư vấn đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và 
phù hợp với trình độ nhận thức của KH để giới thiệu thông tin.
G4 - Giúp đỡ

14 Lắng nghe và động viên khuyến khích KH chia sẻ những điều họ 
băn khoăn lo lắng, những thông tin họ chưa hiểu rõ hoặc những gì 
họ muốn biết thêm liên quan đến CSSKSS.

15 Giúp KH hiểu được thực chất vấn đề trong hoàn cảnh cụ thể của 
họ để họ tự lựa chọn một giải pháp được cho là tốt và phù hợp với 
họ nhất.
G5 - Giải thích

16 Kiên trì giải thích đầy đủ cho KH về những giải pháp họ đã lựa 
chọn với cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế từ chuyên môn, phù 
hợp trình độ nhận thức của KH.

17 Cần phân tích rất khách quan mặt thuận lợi, ưu điểm và cả các 
mặt không thuận lợi, nhược điểm của giải pháp KH đã chọn lựa, 
không chỉ nói mặt tốt và ngược lại chỉ nói mặt không tốt.

18 Nếu phát hiện KH có những quan niệm hay hiểu biết chưa phù 
hợp về giải pháp họ đã chấp nhận thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích. 
Không được tỏ thái độ bực dọc, coi thường hoặc áp đặt ý kiến chủ 
quan lên KH.
G6 - Gặp lại

19 Căn dặn cụ thể những trường hợp cần trở lại ngay cơ sở tư vấn 
hoặc giới thiệu địa chỉ tin cậy ở tuyến trên khi cần tư vấn hoặc 
điều trị chuyên khoa.

20 Cung cấp thông tin địa chỉ tiếp đón KH và giúp họ thực hành tốt 
việc CSSKSS.

21 Chào tạm biệt và tiễn KH ra về.
22 Ghi chép hồ sơ KH.

Ghi lại nhận xét sau mỗi lần quan sát vào phần “Phụ lục bảng kiểm”.
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