
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       tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Mắt  

tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND 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 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban 

hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa; 

Tham khảo giáo trình đào tạo sau đại học chuyên ngành nhãn khoa tập 2, chủ biên 

PGS, TS. Đỗ Như Hơn năm 2014; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 04 Quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Mắt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

- Quy trình kỹ thuật rạch áp xe túi lệ; 

- Quy trình kỹ thuật bóc sợi giác mạc; 

- Quy trình kỹ thuật test phát hiện khô mắt; 

- Quy trình kỹ thuật đo sắc giác. 

 Điều 2. Quy trình kỹ thuật này được áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa và các đơn vị trực thuộc, giao cho Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ kiểm tra, giám 

sát việc tuân thủ quy trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị trực thuộc chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. /.  
 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

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 TRÌNH  

RẠCH ÁP XE TÚI LỆ 

 (Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /9/2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Áp xe túi lệ là hậu quả của quá trình viêm nhiễm cấp tính ở túi lệ và tổ chức 

xung quanh vùng túi lệ. Chích áp xe túi lệ nhằm tạo đường dẫn lưu để làm mủ thoát 

ra khỏi ổ áp xe túi lệ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Các trường hợp áp xe túi lệ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Áp xe đang trong tình trạng viêm tỏa lan. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Phẫu thuật viên chuyên khoa Mắt được đào tạo. 

2. Phương tiện 

Dao phẫu thuật số 11, bông gạc. 

3. Người bệnh 

Người bệnh được tư vấn trước phẫu thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Theo quy định chung. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

3.1. Vô cảm 

Có thể gây tê tại vùng quanh túi lệ bằng thuốc tê hoặc rạch trực tiếp vùng áp xe mà 

không cần gây tê (với các trường hợp áp xe nặng). 

3.2. Kỹ thuật 

- Sát trùng vùng áp xe bằng betadin 10%. 

- Dùng dao rạch ở vùng trung tâm (đỉnh) của khối áp xe. Mở rộng để tạo điều 

kiện cho mủ và chất hoại tử thoát ra dễ dàng. 

- Ấn làm cho mủ thoát ra đường rạch. 

- Băng. 
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- Tiếp tục dùng kháng sinh toàn thân, giảm đau, giảm phù. 

- Chuẩn bị phẫu thuật nối thông túi lệ mũi hoặc cắt bỏ túi lệ sau 2 - 4 tuần. 

- Bảo đảm lỗ rò liền. 

VI. THEO DÕI 

- Đánh giá tình trạng người bệnh, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất 

thường báo bác sĩ để xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn người bệnh thay băng sau 3 giờ. Tra thuốc, uống thuốc theo đơn 

của bác sĩ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

- Chảy máu: băng ép. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/8/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa. 

Tham khảo giáo trình đào tạo sau đai học chuyên ngành nhãn khoa tập 2, chủ biên 

PGS, TS. Đỗ Như Hơn năm 2014./. 
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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 TRÌNH KỸ THUẬT  

BÓC SỢI GIÁC MẠC 

 (Đính kèm Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày      /9/2022  

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Bóc sợi giác mạc là kỹ thuật để loại bỏ sợi biểu mô giác mạc ra khỏi bề mặt 

giác mạc 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các trường có sợi giác mạc 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Dấu hiệu toàn thân chưa cho phép 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa mắt đã được đào tạo. 

2. Phương tiện 

- Phanh vi phẫu, kim bơm rửa cùng đò 

- Dung dịch nước muối sinh lý 0,9%. 

- Thuốc tê Tetracain 0.5%. 

- Dung dịch kháng sinh. 

3. Người bệnh 

Được giải thích trước về mục đích và các thì của thủ thuật. Nếu là trẻ em, cần 

giải thích cho người nhà để cùng phối hợp. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn. Nếu là trẻ em thì cần có người giữ cùng 

- Tra thuốc thuốc tê bề mặt 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 phút. 

- Người làm thủ thuật đứng ở phía đầu người bệnh. 

- Đặt vành mi 

- Dùng phanh kẹp gần gốc sợi giác mạc kéo ngược với hướng sợi giác mạc 
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- Nhỏ thuốc kháng sinh 

VI. THEO DÕI 

- Đánh giá tình trạng người bệnh, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất 

thường báo bác sĩ để xử trí kịp thời. 

- Hướng dẫn người bệnh tra thuốc, uống thuốc theo đơn của bác sĩ. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Nhiễm khuẩn: sử dụng kháng sinh toàn thân. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/8/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành quy 

trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa. 

Tham khảo giáo trình đào tạo sau đai học chuyên ngành nhãn khoa tập 2, chủ biên 

PGS, TS. Đỗ Như Hơn năm 2014./. 
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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 TRÌNH KỸ THUẬT  

TEST PHÁT HIỆN KHÔ MẮT 

 (Đính kèm Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày      /9/2022  

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Test phát hiện khô để chẩn đoán bệnh nhân có khô mắt hay không. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ khô mắt 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Những bệnh toàn thân chưa cho phép. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ, Điều dưỡng chuyên khoa mắt đã được đào tạo. 

2. Phương tiện 

Bộ dụng cụ để thực hiện test  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

Dùng giấy thấm kích thước 3 x35mm, gấp 5mm đê đặc vào kết mạc cùng đồ 

ở 1/3 ngoài.đợi 5 phút sau đó đo lượng nước mắt thấm vào giấy. 

Kết quả: > 15mm: bình thường; 10-15mm nghi ngờ thiểu năng nước mắt; < 10mm 

thiểu năng nước mắt. 

VI. THEO DÕI 

Đánh giá tình trạng người bệnh, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất thường 

báo bác sĩ để xử trí kịp thời. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Nhiễm khuẩn: sử dụng kháng sinh tại chổ. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/8/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa. 

Tham khảo giáo trình đào tạo sau đai học chuyên ngành nhãn khoa tập 2, chủ biên 

PGS, TS. Đỗ Như Hơn năm 2014./. 
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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 TRÌNH KỸ THUẬT  

ĐO SẮC GIÁC  ( BẢNG ISHIHARA) 

 (Đính kèm Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày      /9/2022  

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Đo sắc giác là kỹ thuật khám giúp đánh giá tình trạng cảm nhận màu sắc của 

mắt 

II. CHỈ ĐỊNH: 

  Các bệnh lý về mắt có rối loạn sắc giác 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Những bệnh toàn thân chưa cho phép 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ, Điều dưỡng chuyên khoa mắt 

2. Phương tiện 

Bảng đo sắc giác Ishihara 

3. Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình trước khi làm thủ thuật. 

- Tiền sử huyết áp. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Hướng dẫn cho bệnh nhân cách kiểm tra sắc giác. 

+ Thị lực bệnh nhân phải trên 1/10 để có thể khám. 

+ Ánh sáng tốt; khám nghiêm được thực hiện từng mắt. 

+ Bảng được cầm ở cách bệnh nhân 75 cm và vuông góc với trục thị giác. 

+ Thời gian nhìn phải ít nhất 3 giây, và không lâu quá 5 giây 

+Yêu cầu bệnh nhân đọc số ở các bảng hoặc yêu cầu vẽ theo số hoặc các hình 

bằng tăm bông nếu không biết đọc số. 

+ Bảng thứ nhất là 1 hình để minh họa mà tất cả mọi người đều thấy được, 

những người không thấy được số này có thể do hiểu sai hướng dẫn, giả vờ hoặc 

giảm thị lực nặng. 
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+ Các bảng từ 2-7 là bảng biến đổi trong đó người bình thường thấy đúng 

số.trong khi người mù màu thấy số khác. 

+ Các bảng từ 8-13 là bảng biến hình trong đó người bình thường nhìn thấy  

số nhưng người mù màu thì không nhìn thấy số. 

+ các bảng từ 14-15 là bảng ẩn hình trong đó người bình thường không nhìn 

thấy  số nhưng người mù màu thì không nhìn thấy. 

+ Bảng 16 đến 17 là bảng chẩn đoán, giúp xác định độ nặng của mù màu. 

+ Các bảng 18-24 là bảng để vẽ theo, dùng cho người không biết chữ hoặc 

trẻ em. 

VI. THEO DÕI 

Đánh giá tình trạng người bệnh, theo dõi phát hiện những dấu hiệu bất thường 

báo Bác sĩ để xử trí kịp thời. 

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Không có tai biến. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/8/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa. 

Tham khảo giáo trình đào tạo sau đai học chuyên ngành nhãn khoa tập 2, chủ biên 

PGS, TS. Đỗ Như Hơn năm 2014./. 
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