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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định nội dung đi buồng của Điều dưỡng Trưởng khoa 

tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa 

vào Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy chế bệnh viện;  

Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Điều dưỡng,  Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định nội dung đi buồng 

của Điều dưỡng Trưởng khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quy định nội dung đi buồng của Điều dưỡng Trưởng khoa được áp 

dụng tại các khoa lâm sàng, Phòng khám ĐKKV Ninh Sim thuộc Trung tâm Y tế 

Ninh Hòa.  

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT ; 

- Lưu: VT, ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trịnh Tiến Khoa  
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

NỘI DUNG ĐI BUỒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-YTNH ngày 11 tháng 01 năm 2021 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nguyên tắc chung khi đi buồng: 

- Đi buồng hàng ngày, tất cả những người bệnh đều được thăm khám. 

- Không thảo luận về chuyên môn, về những điều gây ảnh hưởng không tốt 

trước mặt người bệnh. 

Điều 2. Nhóm đi buồng gồm: 

- BS Trưởng khoa. 

- BS điều trị trực tiếp cho bệnh nhân. 

- Điều dưỡng trưởng/Hộ sinh trưởng của khoa. 

- Điều dưỡng trực tiếp chăm sóc tại buồng bệnh. 

Điều 3. Giờ đi buồng: 

- Bắt đầu 8h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Có thể đi đột xuất khi cần thiết (ví dụ: Khi có dịch, cấp cứu hàng loạt,..) 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Điều 4. Quy định này áp dụng cho tất cả các đơn vị lâm sàng trong bệnh 

viện và phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim. 

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Nhiệm vụ đi buồng của Điều dưỡng trưởng/ Hộ sinh trưởng.   

1. Đảm bảo nội dung đi buồng 

a. Kiểm tra công tác chuyên môn 

- Đánh giá bệnh nhân mới vào viện, bệnh nhân nặng. 

- Thực hiện y lệnh điều trị. 

- Đánh giá lại các chỉ định, chăm sóc cần cải thiện. 

b. Kiểm tra việc công khai thuốc, vật tư tiêu hao cho người bệnh. 

c. Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của người bệnh và người nhà 

- Thăm hỏi, tiếp xúc và tìm hiểu các nhu cầu của người bệnh. 

- Giải quyết các ý kiến, thắc mắc (nếu có) của người bệnh và người nhà. 



3 

d.Tư vấn - giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà. 

đ. Kiểm tra việc ghi phiếu chăm sóc đúng, kịp thời của điều dưỡng viên. 

e. Kiểm tra trật tự, vệ sinh buồng bệnh. 

f. Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thực hiện 5 thời điểm vệ sinh tay. 

- Phân loại rác thải. 

2. Ghi chép đầy đủ các nội dung đi buồng vào sổ theo mẫu 

 (Đính kèm mẫu sổ đi buồng). 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

 

 

 

 

 

 

SỔ ĐI BUỒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG 

KHOA:......................................... 

   Bắt đầu từ ngày:................................... 

   Kết thúc, nộp lưu trữ ngày:.................. 
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NỘI DUNG ĐI BUỒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA 

Thời gian: .......h......ngày.....tháng.....năm 20... 

Tổng số người bệnh:............................................................................. 

1. Công tác chuyên môn 

- ĐD thực hiện thuốc theo chỉ định:  Đầy đủ  Không đầy đủ  

Nếu không đầy đủ, lý do:.................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

- ĐD thực hiện thủ thuật, chăm sóc: Đầy đủ   Không đầy đủ  

Nếu không đầy đủ, lý do:................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

2. Công khai thuốc, VTTH cho NB, GĐNB 

Đầy đủ        Không đầy đủ                   Không thực hiện 

Nếu không đầy đủ/ không thực hiện, ghi cụ thể:.............................................. 

.......................................................................................................................... 

3. NB, GĐNB thực hiện đúng nội quy BV:   Có      Không 

4. Tư vấn-GDSK cho NB, GĐNB:                 Có  Không  

5. Ghi phiếu chăm sóc đúng, kịp thời:           Có            Không  

6. Trật tự, vệ sinh buồng bệnh: 

- Giường bệnh gọn gàng:                                    Có               Không   

- Đồ đạc của NB không để dưới sàn nhà:           Có               Không    

- Sạch sẽ:                                                             Có               Không     

7. Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn: 

- Thực hiện 5 thời điểm vệ sinh tay:                   Có               Không  

Nếu không, lý do:............................................................................................. 

- Phân loại rác thải đúng:                                     Có              Không 

Nếu không, lý do:............................................................................................. 

8. Các vấn đề khác: 

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

           Người đi buồng 
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