
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:                /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành các Quy định chăm sóc người bệnh  

theo Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ Y tế  

 

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 Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn thực hiện quản lý dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bô Y tế về Hướng 

dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/01/2016 của Bộ Y tế về ban 

hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam; 

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

việc ban hành Quy chế bệnh viện. 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là 07 Quy định như sau: 

- Quy định truyền thông, giáo dục sức khỏe; 

- Quy định cập nhật và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng;                                                                                                                                                                                   

 - Quy định chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật; 

 - Quy định về việc đánh giá, theo dõi người bệnh trong bệnh viện; 

 - Quy định chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và người bệnh tử vong; 

- Quy định về việc nhận định người bệnh và hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án; 

- Quy định về bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong 

chăm sóc người bệnh. 

 Điều 2. Quy định chăm sóc người bệnh ban hành kèm theo Quyết định này 

được áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định 99/QĐ-

YTNH ngày 23/3/2019 của Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Hội đồng điều dưỡng (VBĐT);  

- Các khoa, phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, ĐD, khoa lâm sàng. 

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 

Về việc truyền thông, giáo dục sức khỏe 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-YTNH ngày 18/ tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I . QUY ĐỊNH CHUNG : 

1. Ngay từ đầu năm, các đơn vị khoa, phòng phải có kế hoạch truyền thông 

giáo dục sức khỏe trong kế hoạch hoạt động của khoa phòng mình. 

2. Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe xây dựng kế hoạch truyền thông giáo 

dục sức khỏe cho toàn thể bệnh viện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các 

khoa, phòng. 

3. Tất cả người bệnh nằm viện được Điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, 

giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phòng bệnh ngay khi nhập 

viện, trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện. 

4. Các đơn vị áp dụng hình thức tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với tình 

hình đặc điểm của từng khoa, phòng cụ thể. 

5. Nhân viên y tế thực hiện tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe phải được 

phân công đúng với chuyên môn và trong  phạm vi cho phép. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ : 

1. Truyền thông giáo dục sức khỏe trên truyền thanh nội bộ: 

a. Nội dung:  

- Những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành liên quan 

đến công tác y tế. 

- Những kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nâng cao và bảo vệ sức khỏe 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Nội quy của bệnh viện và một số thông báo đột xuất hàng ngày. 

- Những kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và chế độ dinh dưỡng, nghỉ 

ngơi của một số bệnh theo từng chuyên khoa. 

- Nội dung ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng. 

b. Hình thức: 

- Theo kế hoạch truyền thông của Bệnh viện, các đơn vị khoa, phòng chuẩn 

bị và bài truyền thông  về Tổ Truyền thông, Giáo dục sức khỏe kiểm tra lại nội dung, 

Trình Giám đốc phê duyệt, phân công bộ phận phát thanh trên truyền thanh nội bộ 

và lưu nội dung  truyền thông tại Tổ. 

- Nội dung ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng. 

- Căn cứ lịch phân công truyền thông hàng tuần, các khoa, phòng chuẩn bị 

nội dung để truyền thông, sau khi được phê duyệt các khoa phân công người đọc,  
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nếu không có thì Tổ truyền thông sẽ chịu trách nhiệm đọc, người truyền thông phải 

có giọng đọc truyền cảm, rõ ràng. Sau khi đọc xong thông tin, nộp bài tuyên truyền 

lưu lại. 

2. Tư vấn, giáo dục sức khỏe trong các buổi sinh hoạt Hội đồng người 

bệnh cấp khoa và cấp bệnh viện: 

a. Nội dung: 

- Nội quy của bệnh viện và một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước 

và của ngành liên quan đến công tác khám chữa bệnh của nhân dân. 

- Những kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nâng cao và bảo vệ sức khỏe 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

b. Hình thức: 

- Hàng tuần khi họp Hội đồng người bệnh cấp khoa, Điều dưỡng trưởng các 

khoa sẽ lồng ghép công tác tư vấn, truyền thông GDSK cho bệnh nhân và người nhà. 

- Hàng tuần Tổ truyền thông lên lịch truyền thông luân phiên các đơn vị thực 

hiện vào buổi sáng thứ sáu hàng tuần . Thời gian truyền thông từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 

30 phút. 

- Căn cứ lịch phân công truyền thông, các khoa, phòng chuẩn bị nội dung và 

phân công người để truyền thông. Sau khi truyền đạt xong nội dung truyền thông, 

người đảm nhận công tác truyền thông sẽ ghi nhận những thắc mắc của người bệnh 

và người nhà, phối hợp  tổ truyền thông có kế hoạch giải đáp, kết thúc  buổi truyền 

thông nộp bài tuyên truyền lưu tại Tổ truyền thông. 

3. Tư vấn, giáo dục sức khỏe trong khi khám, điều trị, chăm sóc cho người 

bệnh tại các đơn vị: 

a. Nội dung: 

- Nội quy khoa, phòng và bệnh viện. 

- Các nội dung hướng dẫn về chế độ ăn uống, theo dõi, chăm sóc và phòng bệnh 

theo từng chuyên khoa ngay khi nhập viện, trong thời gian điều trị và sau khi ra viện. 

b. Hình thức: 

- Lồng ghép trong khi khám, chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế thực hiện 

tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà trong phạm quy cho phép. 

- Dành thời gian nhất định để giải thích, tư vấn cho người bệnh và người nhà 

về những nội dung trên khi họ có yêu cầu. Nếu những vấn đề yêu không thuộc phạm 

vi quy định, trách nhiệm của mình, người nhân viên y tế có thể giới thiệu người 

hoặc trung tâm tư vấn đúng chuyên môn để giải thích, tư vấn cho người bệnh hoặc 

người nhà./. 
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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 

 Về việc cập nhật và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG : 

1. Trung tâm xây dựng các Quy định, quy trình kỹ thuật điều dưỡng phù hợp 

cập nhật trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên  phải tuân thủ quy trình kỹ 

thuật chuyên môn, kỹ thuật vô khuẩn. 

3. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, kỹ thuật viên thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, theo dõi phát hiện và báo cáo kịp thời các tai biến cho bác sĩ điều trị để xử trí 

kịp thời. 

4. Dụng cụ Y tế trong kỹ thuật, thủ thuật xâm lấn phải bảo đảm vô khuẩn và được 

xử lý theo Chương II Điều 8 của Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế 

Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ: 

1. Hàng năm, ngay từ đầu năm các khoa lâm sàng rà soát, xây dựng bổ sung 

thêm các quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc phù hợp theo từng chuyên khoa 

dưới sư hổ trợ và hướng dẫn của phòng Điều dưỡng, sau đó thông qua hội đồng 

Điều dưỡng hoặc Hội đồng Khoa học kỹ thuật, trình Giám đốc ký phê duyệt và ban 

hành. 

2. Tổ chức cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên học tập, Kỹ thuật viên cập nhật 

các Quy trình mới và thực hiện đúng các Quy trình kỹ thuật, Quy trình chăm sóc 

trong chăm sóc người bệnh. 

3. Các Quy trình kỹ thuật, Quy trình chăm sóc sau khi được phê duyệt, phát 

hành và đưa vào áp dụng tại các khoa, phòng phải lưu thành tập, dễ thấy, dễ lấy để 

Điều dưỡng viên, Hô sinh viên, Kỹ thuật viên tham khảo khi cần thiết. 

4. Các Quy trình đã được Hội đồng Điều dưỡng hoặc hội đồng Khoa học kỹ 

thuật thông qua, Giám đốc phê duyệt và đã áp dụng tại các khoa, phòng nhưng trong 

quá trình áp dụng có những vấn đề  không còn phù hợp cần cập nhật lại, khoa phải 

phối hợp với phòng Điều dưỡng xây dựng và thông qua Hội đồng Điều dưỡng xem 

xét, trình giám đốc phê duyệt kịp thời./. 
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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 

Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I . QUY ĐỊNH CHUNG : 

1. Người bệnh được Điều dưỡng viên, hộ sinh viên hướng dẫn, hỗ trợ thực 

hiện chuẩn bị trước phẫu thuật, thủ thuật theo yêu cầu của chuyên khoa và của bác 

sĩ điều trị. 

2. Trước khi đưa người bệnh đi phẫu thuật, thủ thuật điều dưỡng viên, hộ sinh 

viên phải: 

a. Hoàn thiện thủ tục hành chính. 

b. Kiểm tra lại công tác chuẩn bị người bệnh đã được thực hiện theo yêu cầu 

của phẫu thật, thủ thuật. 

c. Đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng người bệnh và báo cáo lại cho bác sĩ 

điều trị nếu người bệnh có diễn biến bất thường. 

3. Điều dưỡng viên, hộ sinh viên hoặc hộ lý chuyển người bệnh đến nơi làm 

phẫu thuật, thủ thuật và bàn giao người bệnh, hồ sơ bệnh án cho người được phân 

công chịu trách nhiệm tiếp nhận của đơn vị thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ : 

1. Người bệnh phẫu thuật kế hoạch: 

a. Chuẩn bị tinh thần: 

 - Cần giải thích người bệnh biết mục đích, lợi ích của việc điều trị bằng phẫu 

thuật. 

 - Các ảnh hưởng sau phẫu thuật như: Đau, khó chịu bởi các ống dẫn lưu. 

 - Trả lời đầy đủ các thắc mắc của người bệnh trong phạm vi cho phép. 

 - Hướng dẫn người bệnh, người nhà tháo tư trang và cất giữ cho người bệnh. 

 - Trao đổi với người nhà những vấn đề cần thiết và khuyên họ nên quan tâm 

chia sẻ động viên người bệnh, cùng hợp tác trong việc chuẩn bị trước phẫu thuật 

cho người bệnh. 

b. Hoàn thiện thủ tục hành chính: 

 - Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật. 

 - Hồ sơ phẫu thuật đầy đủ: 

+ Phiếu điều trị có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ. 

+ Phiếu hội chẩn. 

+ Phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

+ Các phiếu xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết. 

c. Chuẩn bị người bệnh: 
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- Đánh giá tình trạng sức khỏe toàn thân: 

+ Tổng trạng: Tuổi tác, da niêm mạc, tỉnh, mê. 

+ Cân nặng: Gầy, béo. 

+ Dấu hiệu sinh tồn. 

- Y lệnh trước phẫu thuật: 

+ Thực hiện đầy đủ y lệnh thuốc theo y lệnh. 

+ Thực hiện đầy đủ các thủ thuật theo y lệnh. 

- Chuẩn bị các xét nghiệm: 

+ XN máu: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, dung tích hồng cầu, thời gian 

máu chảy, máu đông, nhóm máu, đường máu, ure máu.  

 + XN nước tiểu: Tổng phân tích nước tiểu. 

 + X Quang, siêu âm, đo điên tâm đồ. 

 - Chế độ ăn uống: 

 + Nhịn ăn 5-8 giờ trước phẫu thuật. 

 + Thụt tháo trước phẫu thuật (nếu có). 

d. Chuẩn bị vệ sinh người bệnh:  

- Hướng dẫn người bệnh vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể và thay quần áo 

sạch trước khi chuyển người bệnh lên phòng phẫu thuật. 

- Đặt sonde tiểu, đặt sonde dẫn lưu dạ dày theo y lệnh. 

2. Người bệnh phẫu thuật cấp cứu: 

a. Chuẩn bị tinh thần: Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà biết mục 

đích, lợi ích về việc phẫu thuật và những điều cần thiết về người bệnh. 

b. Chuẩn bị về thể chất: 

- Hồi sức người bệnh: Thực hiện các y lệnh của bác sĩ khẩn trương và chính xác. 

- Kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. 

- Làm các XN, cận lâm sàng cơ bản theo y lệnh. 

- Chuẩn bị da và cạo lông vùng phẫu thuật (nếu có). 

- Người bệnh nhịn ăn, uống hoàn toàn. 

- Khẩn trương làm các thủ thuật theo y lệnh. 

c. Vận chuyển: 

- Vận chuyển nhẹ nhàng, Điều dưỡng hộ tống đi sau quan sát sắc mặt người 

bệnh phát hiện các diễn biến. 

- Liên hệ trước phòng phẫu thuật tiếp đón. 

- Bàn giao hồ sơ và người bệnh cho nhân viên phòng phẫu thuật. 

d. Thủ tục hành chính không làm kịp thì bổ sung sau: 

- Kiểm tra lại chỉ định phẫu thuật của bác sĩ và giấy cam kết phẫu thuật. 

- Kiểm tra kết quả xét nghiệm và dán vào hồ sơ. 

- Hoàn tất hồ sơ bệnh án./. 
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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 

Về việc đánh giá, theo dõi người bệnh trong bệnh viện 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I . TẠI KHOA KHÁM BỆNH: 

1. Người bệnh đến khám bệnh được Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên khoa 

Khám bệnh đánh giá ban đầu để sắp xếp khám bệnh theo mức độ ưu tiên và theo 

thứ tự. 

2. Trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu Điều dưỡng viên tiếp đón hướng dẫn 

hoặc hộ tống người bệnh đến khoa Cấp Cứu. 

3. Điều dưỡng tại bàn tiếp đón thông báo trước với khoa Cấp Cứu sẵn sàng 

tiếp nhận người bệnh. 

4. Nếu người bệnh không tự đi được thì phải có phương tiện vận chuyển như 

xe đẩy ngồi, xe đẩy nằm. 

II. TẠI CÁC KHOA NỘI TRÚ: 

1. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên phối hợp với cá Bác sĩ điều trị để đánh, 

phân cấp chăm sóc và thực hiện chăm sóc, theo dõi phù hợp cho từng người bệnh. 

2. Người bệnh chăm sóc cấp I được Bác sĩ điều trị, Điều dưỡng viên, Hộ sinh 

viên nhận định nhu cầu chăm sóc để thực hiện những can thiệp chăm sóc phù hợp. 

3. Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên chăm sóc hàng ngày phải lấy dấu hiệu sinh 

tồn, theo dõi nhận định tình trạng người bệnh trình Bác sĩ điều trị, nếu thấy dấu hiệu 

bất thường phải báo cáo ngay. 

4. Người bệnh được đánh giá và theo dõi diễn biến bệnh, nếu phát hiện dấu 

hiệu bất thường, Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên phải có ngay hành 

động xử trí phù hợp trong phạm vi hoạt động chuyên môn và báo cáo cho Bác sĩ 

điều trị để xử trí kịp thời. 

5. Người bệnh được Điều dưỡng, Hộ sinh đánh giá nhận định nhu cầu tư vấn, 

giáo dục sức khỏe và ghi vào phiếu chăm sóc./. 
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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 

Về chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và người bệnh tử vong 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I . QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Người bệnh ở giai đoạn hấp hối được bố trí buồng bệnh thích hợp, thuận 

tiện cho việc chăm sóc, điều trị tránh ảnh hưởng đến người bệnh khác. 

2. Thông báo và giải thích cho người nhà người bệnh về tình trạng bệnh tật 

của người bệnh và tạo điều kiện để người nhà người bệnh ở bên cạnh người bệnh. 

3. Động viên, an ủi người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Khi người bệnh tử vong, Điều dưỡng viện, hoặc hộ sinh viên phối hợp với 

Hộ lý thực hiện vệ sinh tử thi và thực hiện các thủ tục cần thiết như quản lý tư trang 

của người bệnh tử vong, bàn giao tử thi cho nhân viên nhà đại thể. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

1. Khi người bệnh trong giai đoạn hấp hối: 

- Chuyển bệnh nhân đến phòng riêng, tránh gây ồn ào và tiện cho việc chăm 

sóc, không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. 

- Giúp đỡ bệnh nhân về tâm lý, sinh lý và tinh thần. 

- Thực hiện khẩn trương y lệnh và tìm mọi cách để làm giảm đau đớn cho 

bệnh nhân. 

- Tận tình chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân đến phút cuối cùng. 

- Đảm bảo cho bệnh nhân và thân nhân không đơn độc trong giai đoạn cuối. 

- Bệnh nhân trong giai đoạn hấp hối, nếu không có thân nhân bên cạnh, bệnh 

nhân có trăng trối điều gì thì điều dưỡng phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng để báo cáo 

cho gia đình, cơ quan, đơn vị của bệnh nhân. 

2. Đáp ứng nhu cầu cho người bệnh: 

-  Nhu cầu vệ sinh cá nhân: Tắm rửa, lau người, vệ sinh răng miệng cho người 

bệnh. 

- Tư thế nghỉ ngơi: Nằm ngửa, kê gối dưới đầu, dưới chân cho thoải mái. Thay 

đổi tư thế cho người bệnh 2 giờ/lần để người bệnh thoải mái và phòng ngừa loét. 

- Nhu cầu giao tiếp: Khả năng nghe là giác quan cuối cùng tồn tại trước khi 

bệnh nhân chết, không được nói những điều không hay và liên quan đến bệnh tật. 

Phải ân cần an ủi người bệnh, nói nhẹ nhàng, dịu dàng những điều tốt đẹp. 
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- Thị giác: Buồng bệnh tối, thiếu ánh sáng làm bệnh nhân sợ hãi; buồng bệnh 

sạch sẽ thoáng mát làm bệnh nhân dễ chịu. Ánh sáng gay gắt, thay đổi cường độ 

liên tục làm bệnh nhân khó chịu. Thị giác của người hấp hối giảm dần rồi mất. 

- Nhu cầu dinh dưỡng: Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai 

đoạn cuối rất quan trọng, bệnh nhân ăn lỏng, dễ tiêu, đủ chất, ăn nhiều bữa trong 

ngày. Những trường hợp không ăn được cho ăn qua ống thông dạ dày, truyền dịch 

nuôi dưỡng. Không được để bệnh nhân chết trong tình trạng đói ăn. 

- Nhu cầu bài tiết: Bệnh nhân đại, tiểu tiện không tự chủ được; thay quần áo, 

vải trải giường, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân. Bệnh nhân tăng tiết đờm dãi 

phải hút đờm dãi, ra nhiều mồ hôi cần được lau nhiều lần bằng khăn khô. 

- Nhu cầu oxy: Trong giai đoạn cuối, bệnh nhân thường khó thở, đáp ứng nhu 

cầu oxy cho bệnh nhân bằng thở oxy qua đường mũi hoặc miệng, vệ sinh mũi, miệng 

thường xuyên. 

- Nhu cầu vế tinh thần: Tôn trọng và đáp ứng nhu cầu tình cảm, tôn giáo và 

những yêu cầu khác trong điều kiện cho phép. 

- Thực hành hồi sinh tim phổi: Ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, 

ngừng tim, bác sĩ và điều dưỡng phải nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim phổi càng 

nhanh càng tốt. Theo dõi và đánh giá tiến triển của bệnh nhân trong quá trình tiến 

hành kỹ thuật: 

+ Tiến triển tốt: Tiếp tục cấp cứu đến khi bệnh nhân thở đều. 

- Tiến triển xấu: Sau 30 phút cấp cứu mà tuần hoàn và hô hấp không hồi phục, 

da xanh nhợt, đồng tử giãn rộng thì ngừng cấp cứu bệnh nhân tử vong. 

3. Giao tiếp với thân nhân của người bệnh: 

- Các nhân viên y tế luôn hiểu và thông cảm với những thiệt thòi, mất mát về 

tình cảm của gia đình bệnh nhân. 

- Mọi công việc thực hiện một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn, chính xác và có 

hiệu quả sẽ tránh những hiểu lầm của gia đình. 

- Thông báo và giải thích cho thân nhân về những việc cần làm. Yêu cầu gia 

đình bệnh nhân ra ngoài phòng khi cần thiết với thái độ ân cần, hoà nhã. 

- Chỉ trả lời những vấn đề trong phạm vi cho phép khi gia đình bệnh nhân hỏi, 

có ý kiến. 

- Hướng dẫn người nhà đến thăm, ở lại với bệnh nhân, giúp đỡ họ nơi ăn ở, 

các điều kiện sinh hoạt tối thiểu. 

- Giao tiếp với gia đình bệnh nhân với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự, nhã nhặn 

và cảm thông với họ là trách nhiệm của tất cả nhân viên trong bệnh viện./. 
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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 

Về việc nhận định người bệnh và hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Nhận định người bệnh 

Người bệnh khi vào khoa điều trị, điều dưỡng được phân công chăm sóc phải 

thực hiện nhận định lâm sàng với các nội dung: 

 - Khám, nhận định tình trạng sức khỏe hiện tại và nhu cầu cơ bản của mỗi 

người bệnh. 

 - Xác định các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. 

 - Xác định chẩn đoán điều dưỡng. (Ưu tiên các chẩn đoán điều dưỡng tác 

động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh) 

 - Phối hợp bác sỹ phân cấp chăm sóc người bệnh. 

 - Dự báo các yếu tố ảnh hưởng và sự cố y khoa có thể xảy ra trong quá trình 

chăm sóc người bệnh. 

2. Hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án 

- Ghi kịp thời: Ngay sau khi theo dõi, chăm sóc, xử trí người bệnh. 

- Thông tin: Ngắn gọn, chính xác, chỉ ghi những thông tin trong phạm vi trách  

nhiệm của điều dưỡng. 

- Không ghi trùng lập thông tin (Ví dụ: Các thông tin đã ghi trên những phiếu 

theo dõi chức năng sống, phiếu truyền dịch...sẽ không ghi lại trên phiếu chăm sóc). 

- Kiểm tra lại ngay, hoặc trao đổi với Bác sĩ điều trị, nếu Điều dưỡng phát 

hiện những thông tin  khác biệt với nhận xét của Bác sĩ. 

- Hồ sơ cần điền đẩy đủ, rõ ràng các yêu cầu các cột, mục đã in sẵn trên phiếu 

trước khi bàn giao tua sau. 

- Chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, cắt dán, nên ghi cùng loại mực trên một hồ 

sơ bệnh án. 

- Điền đầy đủ phần hành chính. Không viết tắt ngoài quy định của Bộ Y tế. 

- Hết ngày kẻ ngang, ghi tiếp. Dán HSBA theo đúng thứ tự quy định. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Hướng dẫn ghi phiếu chăm sóc: 

a. Cột ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng bằng 02 chữ số, năm ghi bằng 4 chữ số 

(ví dụ: 01/01/2022), hết ngày phải gạch ngang. 

b. Cột giờ, phút: Ghi chính xác giờ, phút tại thời điểm mà người Điều dưỡng 

nhận bệnh, theo dõi, chăm sóc và thực hiện y lệnh. 

c. Cột diễn biến: (Ghi tình trạng hiện tại của người bệnh). 

- Ghi gắn gọn những diễn biến hoặc tình trạng bất thường của người bệnh mà 

người Điều dưỡng theo dõi được. 
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Ví dụ: Tri giác, tổng trạng, da niêm mạc, lồng ngực, tình trạng đau, vị trí đau, 

mức độ đau, hướng lan, tình trạng vết mổ, số lượng, màu sắc, tính chất dịch vào, ra, 

lượng nước tiểu, tự tiểu, nước tiểu qua sonde, phân, sản dịch, dịch dẫn lưu, vị trí 

dẫn lưu, dịch bơm rửa (nếu có )…… 

- Đánh giá và ghi những nhu cầu của người bệnh. 

- Những than phiền và kiến nghị của người bệnh.  

- Đối với bệnh nhân có y lệnh truyền dịch, dẫn lưu nước tiểu hoặc các bệnh 

lý liên quan đến thận tiết niệu thì điều dưỡng phải ghi lượng nước tiểu/24 giờ (hoặc 

theo giờ phù hợp tùy tường thời điểm cần theo dõi) vào phiếu chăm sóc. 

- Đối với bệnh nhân chăm sóc cấp I: Điều dưỡng trưởng hoặc trưởng nhóm 

(được điều dưỡng trưởng phân công) phải nhận định tình trạng sức khỏe hiện tại và 

nhu cầu cơ bản của người bệnh, xác định chẩn đoán điều dưỡng ghi vào cột theo dõi 

diễn biến. 

d. Cột thực hiện y lệnh chăm sóc:  (chăm sóc, xử trí theo thứ tự ưu tiên ). 

- Về chăm sóc:  

+ Ghi những hành động chăm sóc (tắm, vệ sinh, thay đổi tư thế, chăm sóc vết 

loét, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn nội quy, chế độ ăn…..).  

+ Phần tư vấn giáo dục sức khỏe, tư vấn chế độ bệnh lý cần phải ghi cụ thể, rõ 

ràng phù hợp với từng loại bệnh lý tối thiểu 3 lần (ngày đầu vào viện, trong thời gian 

nằm viện và khi hoàn tất hồ sơ ra viện). Đối với các bệnh nhân có sự thay đổi, được 

Bác sĩ chẩn đoán bệnh lại thì điều dưỡng phải ghi lại ngay các vấn đề tư vấn giáo dục 

sức khỏe và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với chẩn đoán hiện tại. 

- Về xử trí:  

+ Chỉ ghi những xử trí có tình huống cần giải quyết trong phạm vi quyền hạn, 

trách nhiệm của điều dưỡng sơ cứu ban đầu cùng với việc báo Bác sĩ.(Lau ấm khi 

bệnh nhân sốt cao, thở oxy khi người bệnh khó thở, thay băng…) 

+ Đối với bệnh nhân chăm sóc cấp I từ những nhận định và lập kế hoạch của 

ĐDT hoặc trưởng nhóm điều dưỡng viên sẽ ghi các can thiệp cụ thể, rõ ràng vào cột 

thực hiện y lệnh/chăm sóc. 

- Về thực hiện y lệnh: Ghi việc thực hiện y lệnh đặc biệt, bổ sung đột xuất 

theo hồ sơ bệnh án. Các y lệnh thường quy được ghi đánh dấu trong sổ thực hiện y 

lệnh, và ghi đã thực hiện theo y lệnh.   

+ Riêng y lệnh truyền dịch phải kẽ: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, trước, 

trong và kết thúc truyền ở phiếu theo dõi chức năng sống. 

Chú ý: Trong y lệnh có dịch truyền thì không cần ghi lại thực hiện y lệnh 

truyền dịch trừ trường hợp có y lệnh thêm thì phải ghi thêm thực hiện y lệnh truyền 

dịch, ghi những diễn biến bất thường xảy ra trong suốt quá trình truyền dịch (ghi ở 

cột diễn biến), khi kết thúc truyền nếu có giữ ven thì ghi lưu ven và không cần ghi 

lặp lại tổng lượng dịch truyền trong cột thực hiện y lệnh chăm sóc mà chỉ ghi bên 

phiếu truyền dịch  huyết tương, đạm, các loại dịch ưu trương, đẳng trương...), riêng 

truyền máu thì đã có phiếu theo dõi riêng. 

+ Tương tự khi người bệnh có chỉ định cận lâm sàng cùng lúc với y lệnh thuốc 

thì không cần ghi lặp lại vì đã ghi thực hiện y lệnh trừ trường hợp có y lệnh thêm 

về cận lâm sàng, Điều dưỡng buộc phải ghi lại lần nữa ở cột thực hiện y lệnh, khi 

có kết quả CLS phải dán vào hồ sơ và báo bác sĩ (không cần ghi trình kết quả). 
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+  Khi người bệnh chuyển khoa phải có sự bàn giao giữa 2 khoa và ghi bàn 

giao người bệnh và hồ sơ bệnh án cho điều dưỡng khoa cần chuyển đến (tên khoa 

gì) ở cột thực hiện y lệnh (tình trạng người bệnh khi bàn giao ghi ở cột diễn biến).  

+ Khi người bệnh chuyển viện, ghi (Hướng dẫn gia đình làm thủ tục chuyển 

viện, thực hiện y lệnh của chuyển viện ). 

+ Khi người bệnh ra viện ghi: Hướng dẫn làm thủ tục ra viện (giáo dục sức 

khỏe, hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi ăn uống, chế độ làm việc, tái khám nếu có ) 

- Về đánh giá kết quả : Ghi lại những kết quả mang lại sau khi xử trí chăm 

sóc (nếu có). Riêng đối với các ca chăm sóc cấp I đã được Điều dưỡng trưởng khoa 

nhận định và lập kế hoạch, sau khi điều dưỡng viên đã thực hiện các can thiệp phải 

đánh giá lại vào sáng ngày hôm sau (hoặc đánh giá lại sớm hơn nếu cần thiết). Ví dụ: 

Sau khi hút làm thông đường mũi miệng người bệnh thấy dễ thở hơn… 

 đ. Cột ký tên: 

Ký và ghi rõ chức danh và tên để mọi người nhận dạng chữ ký của mình sau 

mỗi lần ghi vào phiếu chăm sóc. 

e. Các điểm cần lưu ý: 

- Phải có sự thống nhất giữa Bác sĩ và Điều dưỡng về tình trạng người bệnh.  

- Ghi hồ sơ các y lệnh đặc biệt, bổ sung hay thay đổi về y lệnh (ví dụ: thay 

đổi dịch truyền, hay tốc độ dịch truyền …) 

- Đối với bệnh nhân chăm sóc cấp I được trưởng nhóm nhận định, lập kế 

hoạch và trưởng nhóm là người thực hiện những can thiệp trực tiếp trên bệnh nhân 

thì có thể ghi cụ thể các can thiệp vào cột thực hiện y lệnh/chăm sóc mà không cần 

một điều dưỡng viên khác triển khai. 

- Đối với người bệnh chăm sóc cấp I - II cần ghi nhận đầy đủ về những diễn 

biến bệnh của người bệnh theo y lệnh của Bác sĩ đã cho và theo sự theo dõi chăm 

sóc của Điều dưỡng. 

- Đối với người bệnh chăm sóc cấp III, ngày thường ghi diễn biến 1 lần trong 

ngày và khi có diễn biến bất thường, ngày cuối tuần, lễ, tết chỉ ghi khi có diễn biến 

bất thường. 

2. Hướng dẫn ghi phiếu theo dõi chức năng sống 

 - Ghi ngày giờ phút tại thời điểm lấy mạch nhiệt, huyết áp, cân nặng (chú ý 

ghi giờ phút lúc người bệnh mới vào khoa ). 

- Ghi dấu hiệu sống gồm: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. Nếu có thêm y 

lệnh theo dõi cân nặng, nước tiểu, phân, dịch dẫn lưu, thì Điều dưỡng phải ghi thêm 

để theo dõi.  

- Khi kẻ dấu sinh tồn đường kẽ rõ ràng, thẳng không cong quẹo, liên tục, các 

điểm nối ghi đậm. 

- Ngày cuối tuần, lễ, Tết vẫn kẽ như ngày bình thường. 

3. Hướng dẫn ghi phiếu truyền dịch (dán hồ sơ) 

- Các cột trong phiếu phải ghi đầy đủ, riêng cột số lượng dịch truyền và cột 

thời gian  kết thúc dịch khi nào kết thúc mới ghi để tránh tình trạng tẩy xóa khi có 

y lệnh ngưng dịch trong lúc đang truyền. 

- Nếu có y lệnh ngưng truyền dịch cũ và thay đổi dịch truyền khác thì ghi lại 

thời gian bắt đầu cho dịch truyền mới./. 
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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 

Về bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật  

trong chăm sóc người bệnh 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-YTNH ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa) 

 

I .QUY ĐỊNH CHUNG  

1. Các cơ sở Y tế trong Trung tâm là nơi khám, chữa bệnh cho người bệnh 

nhưng cũng là nơi tiềm ẩn các rủi ro, sự cố y khoa không chỉ cho người bệnh mà 

còn cho cả nhân viên y tế, do đó các đơn vị khoa, phòng trong bệnh viện phải thực 

hiện nghiêm túc quy định an toàn cho người bệnh để thực hiện nguyên tắc hàng đầu 

trong thực hành y khoa là “Không gây nguy hại cho người bệnh”. 

2. Thiết lập hệ thống thu thập và báo cáo các sự cố, nhầm lẫn, sai sót chuyên 

môn kỹ thuật tại các khoa và toàn Trung tâm. 

3. Các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế 

Ninh Hòa đều phải có sổ theo dõi và báo cáo định kỳ 01 tháng/ 01lần về các sự cố, 

sai sót chuyên môn kỹ thuật trong điều trị, chăm sóc cho người bệnh và có biện pháp 

phòng ngừa hiệu quả. 

4. Bác sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trong trong khi làm việc đều 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, đảm bảo an toàn, tránh 

nhầm lẫn cho người bệnh trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. 

5. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ xây dựng Quy định, Quy trình hướng dẫn đề 

phòng và báo cáo sự cố Y khoa trong Trung tâm. 

6. Nhân viên y tế làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi phát hiện 

sự cố y khoa phải xử lý ngay để bảo đảm an toàn cho người bệnh trước khi báo cáo 

cho bộ phận tiếp nhận và quản lý sự cố y khoa. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ : 

1. An toàn về môi trường buồng bệnh: 

- Khi bị bệnh, sức khỏe giảm sút, mắt bị mờ, đi lại khó khăn dễ gặp những sự 

cố trong sinh hoạt hàng ngày do đó buồng bệnh phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn 

nắp tránh người bệnh vấp ngã gây tổn thương cho người bệnh. 

- Tùy vào đặc thù bệnh của từng chuyên khoa, mà sắp xếp buồng và giường 

bệnh phù hợp như người bệnh liệt, hôn mê, người bệnh muốn tự tử…… 

- Các phương tiện, dụng cụ điện phải đãm bảo an toàn, ổ cấm điện, dây điện 

phải bọc kín. 

- Hệ thống oxy, hút trung tâm phải được bảo quản nghiêm túc. 

- Trong buồng bệnh không được hút thuốc để đề phòng hỏa hoạn đồng thời 

giữ cho không khí trong buồng bệnh luôn luôn trong sạch. 
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- Những vị trí như: Cầu thang và lối đi dốc được ghi cảnh báo cho người nhà 

và người bệnh biết. 

- Có lối đi riêng an toàn dành cho người bệnh khuyết tật. 

- Phòng bệnh phải có phương tiện phòng hỏa hoạn. 

2. An toàn khi tiến hành các thủ thuật: 

- Xác nhận đúng người bệnh trước khi thực hiện các y lệnh thuốc và kỹ thuật 

trên người bệnh 

- Đảm bảo công tác vô khuẩn khi tiến hành thủ thuật. 

- Giải thích và làm công tác tư tưởng để người bệnh hiểu trước khi làm thủ thuật. 

- Tiến hành thủ thuật đúng các bước theo quy trình của Bộ Y tế. 

- Kiểm soát chặt chẽ nhiễm khuẩn chéo khi tiến hành thủ thuật. 

- Dụng cụ  tiến hành thủ thuật phải được khử khuẩn, tiệt khuẩn lại sau khi sử dụng. 

- Thực hiện thủ thuật trên người bệnh được tiến hành ngay phòng thủ thuật 

hoặc phải có bình phong che chắn khi tiến hành ngay trên giường bệnh./. 
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