
 
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  

Tai-Mũi-Họng 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 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng. 

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 05 Quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Tai-Mũi-Họng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

- Quy trình kỹ thuật nhét bấc mũi trước; 

- Quy trình kỹ thuật nhét bấc mũi sau; 

- Quy trình kỹ thuật phương pháp Proetz; 

- Quy trình kỹ thuật chích áp xe quanh Amidan; 

- Quy trình kỹ thuật chích áp xe thành sau họng. 

 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 các 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 KỸ THUẬT NHÉT BẤC MŨI TRƯỚC 

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

\của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Dùng bấc (mèche) nhét chèn chặt vào hốc mũi qua cửa mũi trước. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Các trường hợp chảy máu mũi trước (người bệnh ngồi, máu chảy chủ yếu qua 

cửa mũi trước) không cầm được bằng những biện pháp đơn giản. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

- Điều dưỡng hỗ trợ. 

2. Phương tiện 

- Bộ dụng cụ cầm máu mũi. 

- Nguồn sáng (đèn Clar). 

- Máy hút. 

- Bấc gấp bằng gạc hoặc loại được sản xuất đặc biệt chuyên dùng hoặc merocel. 

- Thuốc: Tê niêm mạc tại chỗ, mỡ kháng sinh, mỡ cầm máu, dầu Paraphin, 

dầu Gômênôn. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích kỹ về thủ thuật. 

- Được kiểm tra mạch, huyết áp. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Theo quy định, khai thác bệnh án chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

- Xét nghiệm cơ bản: công thức máu, máu chảy, máu đông, yếu tố đông máu, 

HIV. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Vô cảm 

Xịt hoặc đặt thuốc tê niêm mạc tại chỗ. 

2. Tư thế 
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Người bệnh nằm, đầu hơi ngửa ra sau. 

3. Kỹ thuật 

- Hút máu đông trong mũi, xác định hốc mũi chảy máu. 

- Dùng kẹp khuỷu hoặc bay nhẹ nhàng nhét bấc tẩm dầu hoặc mỡ vào hốc mũi 

theo hình đèn xếp từ sau ra trước, chú ý làm võng và nhét chặt ngay từ đầu cho đến 

khi đầy. Nếu dùng merocel đẩy merocel dọc sàn mũi từ trước ra sau cho đến cửa mũi 

sau, sau đó bơm Betadin pha loãng làm trương to miếng merocel. 

- Đè lưỡi kiểm tra xem còn máu chảy xuống họng không. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Chảy máu tái diễn, mạch, huyết áp, choáng. 

- Kháng sinh toàn thân chống nhiễm khuẩn. 

- Giảm đau, cầm máu, chống phù nề 

- Rút bấc tối đa sau 48 giờ. 

2. Xử trí 

- Choáng do đau và quá sợ hãi: giải thích kỹ càng cho người bệnh trước khi 

tiến hành thủ thuật, dùng thuốc an thần, trợ tim mạch. 

- Tuột bấc xuống họng do không làm võng hoặc nhét không chặt: nhét lại bấc, 

chú ý làm võng và nhét chặt ngay từ đầu. 

- Sau khi nhét, máu vẫn chảy: kiểm tra hốc mũi bên kia xem có chảy máu 

không, kiểm tra lại xem nhét bấc có đúng kỹ thuật không. Có thể kèm theo chảy máu 

mũi sau phải nhét bấc mũi sau. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng./. 
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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 NHÉT BẤC MŨI SAU 

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

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Dùng bấc (đã cuộn lại) chèn chặt vào cửa mũi sau qua đường miệng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Các trường hợp chảy máu mũi sau (người bệnh ngồi, máu chảy chủ yếu xuống 

họng). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

2. Phương tiện 

- Bộ dụng cụ cầm máu mũi có thêm một sonde Nelaton cỡ nhỏ. 

- Nguồn sáng (đèn Clar). 

- Máy hút. 

- Cuộn gạc chặt, kích thước 2 cm đường kính, chiều ngang 3 - 3,5 cm, có buộc 

chỉ ở giữa với 3 đầu dây; tốt nhất nên dùng chỉ lanh to, bấc mũi hoặc merocel. 

- Thuốc: tê niêm mạc, mỡ kháng sinh, mỡ cầm máu, dầu paraphin, gomenol. 

3. Người bệnh 

- Được giải thích kỹ cho người bệnh về thủ thuật. 

- Kiểm tra mạch, huyết áp. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

- Xét nghiệm cơ bản: công thức máu, máu chảy, máu đông, yếu tố đông máu, 

HIV. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Vô cảm 

Xịt tê hoặc đặt tê tại chỗ. 

2. Tư thế 

Người bệnh nằm, đầu hơi ngửa ra sau. 
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3. Kỹ thuật 

- Hút máu đông ở hai bên hốc mũi: xác định hốc mũi chảy máu. 

- Luồn sonde Nelaton từ cửa mũi trước (bên chảy máu) qua hốc mũi xuống 

họng, kéo qua mồm bằng kìm Kocher. 

- Buộc 2 trong số 4 đầu chỉ của cuộn bấc đã tẩm dầu hoặc mỡ vào đầu ống 

sonde. 

- Kéo trở lại ngược ống sonde ra cửa mũi trước, đồng thời dùng ngón trỏ phải 

đẩy cuộn bấc lên vùng họng mũi chèn chặt vào vùng cửa mũi sau. 

- Nhét bấc mũi trước bên chảy máu (hoặc merocel). 

- Cố định cuộn bấc bằng cách buộc hai đầu chỉ vào một nút gạc ở cửa mũi trước. 

- Cố định đầu chỉ còn lại ở miệng vào má bằng băng dính. 

- Kiểm tra họng xem còn chảy máu không. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Mạch, huyết áp, choáng. 

- Kháng sinh toàn thân chống nhiễm khuẩn. 

- Giảm đau cầm máu, chống phù nề, thuốc cầm máu. 

- Rút bấc sau 48 giờ. 

2. Xử trí 

- Choáng do đau và quá sợ hãi: giải thích kỹ cho người bệnh, dùng thuốc an 

thần, trợ tim. 

- Sau khi nhét, máu vẫn chảy: có thể vì cuộn bấc quá nhỏ hoặc nhét không 

chặt: phải nhét lại. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

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 PHƯƠNG PHÁP PROETZ 

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

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phương pháp Proetz còn được gọi là phương pháp đổi thế giúp cho điều trị xoang 

sau (xoang sàng và xoang bướm). 

II. CHỈ ĐỊNH 

Hút rửa và đưa thuốc vào xoang sau khi lỗ thông xoang bít tắc không hoàn toàn. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Khi viêm xoang có biến chứng (đau đầu, nhìn mờ, sưng tấy quanh ổ mắt). 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện: Bác sĩ hay Điều dưỡng học định hướng Tai Mũi Họng. 

2. Phương tiện 

- Dụng cụ:  

+ Kẹp khuỷu 

+ 2 bơm tiêm (5 ml để lấy thuốc, và bơm tiêm 10 ml để lấy nước muối sinh lý) 

+ Máy hút 

+ Ampu 

- Thuốc: Thuốc co mạch (Oxymetazolin hay Naphazolin). 

3. Người bệnh 

Được nghe giải thích kỹ về thủ thuật để an tâm và hợp tác. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Đặt thuốc co mạch vào hai hốc mũi để làm thông mũi. 

- Tư thế: Người bệnh nằm đầu ngửa tối đa. 

- Cách làm: dùng máy hút đầu ống hút có lắp ampu vừa khít lỗ mũi. Bịt chặt hốc 

mũi một bên, bảo người bệnh kêu kê kê để buồm hàm đậy kín đường xuống họng, bơm 

dung dịch nước muối đẳng trương và hút mũi để lấy dung dịch rửa và dịch xuất tiết. 

Sau đó bơm khoảng 1 ml thuốc vào, làm như trên. Kết thúc người bệnh nằm tư thế trên 

để giữ thuốc khoảng vài phút mới đứng dậy để cho thuốc không chảy xuống họng, 

Làm vài lần như vậy có thể rửa và dẫn lưu xoang. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy 

trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng./. 
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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  

CHÍCH ÁP XE QUANH AMIDAN 

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

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Chích rạch dẫn lưu mủ khoảng quanh amidan qua đường miệng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Các áp xe quanh amidan (viêm tấy quanh amidan giai đoạn hình thành mủ). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Viêm tấy quanh amidan chưa hóa mủ. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

2. Phương tiện 

- Đèn Clar, gương trán... 

- Đè lưỡi khuỷu. 

- Bơm tiêm 5 - 10 ml và kim chọc dò to. 

- Dao chích nhọn mũi. 

- Kìm Lube - Bacbông. 

- Máy hút. 

- Thuốc: tê niêm mạc, oxy già 12 đơn vị. 

3. Người bệnh 

Được giải thích kỹ về thủ thuật. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án chuyên khoa Tai Mũi Họng. 

- Xét nghiệm cơ bản: công thức máu, máu chảy, máu đông. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Vô cảm 

Gây tê niêm mạc họng bằng phun dung dịch tê niêm mạc. 

2. Tư thế 

Người bệnh ngồi, tựa lưng, đầu hơi ngửa, há miệng rộng. 
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3. Kỹ thuật 

- Chọc thăm dò bằng bơm tiêm và kim to: chọc nơi phồng nhất ở trụ trước, 

sâu khoảng 1 cm. 

- Nếu có mủ, dùng dao nhọn chích 1 đường song song với trụ trước, đi qua 

điểm chọc, dài khoảng 1 cm, sâu 1 cm vào ổ mủ. 

- Dùng kìm Lube - Bacbông banh rộng mép vết rạch, hút sạch mủ. 

- Bơm rửa ổ áp xe bằng dung dịch NaCl 0,9%, oxy già 12 đơn vị hoặc dung 

dịch sát trùng. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Kháng sinh toàn thân. 

- Chống viêm, giảm đau, chống phù nề. 

- Làm thuốc hàng ngày: Dùng kèm Lube-Bacbông banh rộng vết rạch, rửa ổ 

áp xe. 

- Chỉ định cắt amidan sau 3 - 4 tuần để đề phòng tái phát. 

2. Xử trí 

- Choáng do đau và quá sợ hãi: giải thích kỹ càng cho người bệnh về thủ 

thuật, dùng thuốc trợ tim, trợ lực, an thần... 

- Chảy máu ít: dùng bông tẩm dung dịch oxy già 12 đơn vị đặt vào vết rạch. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng./. 
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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  

CHÍCH ÁP XE THÀNH SAU HỌNG 

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

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Chích áp xe thành sau họng là chích rạch dẫn lưu ổ mủ thành sau họng, 

khoảng 1 của Henle. Thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi do viêm nhiễm hạch Gilet. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Các áp xe thành sau họng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi - Họng. 

2. Phương tiện 

- Nguồn sáng (đèn Clar...). 

- Bơm tiêm 10-20 ml và kim to. 

- Máy hút. 

- Đè lưỡi khuỷu. 

- Dao chích nhọn mũi. 

3. Người bệnh 

Được quấn chặt bằng khăn mổ. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án chuyên khoa Tai - Mũi - Họng. 

- Xét nghiệm cơ bản: công thức máu, máu chảy, máu đông. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Vô cảm 

Tùy theo tình trạng người bệnh có thể gây tê hoặc mê. 

2. Tư thế 

- Người bệnh nằm ngửa trên bàn, đầu thấp, thò ra đầu bàn do một người phụ giữ. 

- Phẫu thuật viên đứng bên phải người bệnh (nếu thuận tay phải). 
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3. Kỹ thuật 

- Tay trái đè lưỡi nhẹ nhàng bộc lộ thành sau họng. 

- Dùng bơm tiêm chọc dò vào nơi phồng nhất sâu độ 5 mm, hút bớt mủ cho 

áp xe xẹp lại, người bệnh sẽ dễ thở hơn. 

- Dùng dao nhọn chích theo chỗ chọc dò theo chiều trên dưới dài 5 mm. 

- Hút sạch mủ. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Theo dõi 

- Ngạt thở, choáng. 

- Kháng sinh toàn thân chống viêm, chống phù nề. 

- Khám lại họng hàng ngày, nếu cần thiết phải banh rộng vết chích và hút mủ. 

- Sau 1 tháng, nên chỉ định nạo V.A. 

2. Xử trí 

- Đè lưỡi quá thô bạo gây nên ngừng thở đột ngột: bỏ đè lưỡi, hỗ trợ hô hấp 

cho người bệnh thở lại, sau đó đè lưỡi nhẹ nhàng và chọc hút bớt mủ. 

- Khi chích, mủ trào ra nhiều tràn vào đường thở: hút mủ thật nhanh, cầm 

chân dốc ngược đầu xuống. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng./. 
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