
       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 30 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định theo dõi, phát hiện các vấn đề sức khỏe bất thường 

 của người chăm sóc người bệnh 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 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 1226/QĐ-BYT ngày 17/05/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét 

nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về ban 

hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định theo dõi, phát hiện 

các vấn đề sức khỏe bất thường của người chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y 

tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Hội đồng điều dưỡng (VBĐT); 

- Lưu: VT, ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

                                                                                         

 

 

 

 

 Trịnh Tiến Khoa  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



QUY ĐỊNH 

Về việc theo dõi, phát hiện các vấn đề sức khỏe bất thường của người  

chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-YTNH ngày 30 tháng 01 năm 2023 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Điều 1. Quy định này áp dụng cho tất cả các đơn vị trực thuộc có bệnh nhân 

khám và điều trị nội trú. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 2. Mỗi người bệnh chỉ cần một người chăm sóc. 

Điều 3. Người nhà cần tuân thủ việc mang khẩu trang và sát khuẩn tay. Tránh 

tụ tập, hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh. 

Điều 4. Người nhà nuôi bệnh báo ngay các dấu hiệu bất thường như có các 

vấn đề về hô hấp cho nhân viên y tế. 

Điều 5: Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh nắm chắc các kiến thức 

nhận biết sớm các triệu chứng hô hấp để phát hiện và xử lý kịp thời tránh lây lan. 

III.  QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Nhiệm vụ của Điều dưỡng viên/ Hộ sinh viên của khoa  

- Nhận biết sớm và cách ly người bệnh có triệu chứng hô hấp và đặc biệt là 

các người bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan. 

 - Nhân viên y tế cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện 

pháp kiểm soát lây truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 - Nhân viên y tế khi chăm sóc người bệnh nghi ngờ nhiễm Covid - 19 trong 

giai đoạn đang theo dõi hạn chế tiếp xúc với người thân, cộng đồng và không tham 

gia chăm sóc những người bệnh khác cho đến khi hết thời gian nguy cơ để hạn chế 

phát tán và lây lan trong Trung tâm Y tế cũng như trong cộng đồng. 

 - Người bệnh, người nhà người bệnh có các triệu chứng hô hấp như ho, sốt, 

khó thở... cần được điều tra yếu tố dịch tễ kỹ càng. 

 - Nhân viên y tế cần tuân thủ đúng 5 thời điểm vệ sinh tay và 6 bước rửa tay. 

 - Vệ sinh khử khuẩn phương tiện vận chuyển người bệnh sau mỗi lần sử dụng. 

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng bệnh, bảo hộ lao động và 

cách ly theo quy định. 

          - Tham gia học tập, cập nhật kiến thức mới về phương pháp phòng, chống 

dịch bệnh do SARS-CoV-2 theo kế hoạch bệnh viện. 

- Điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng chăm sóc thường xuyên tập huấn, 

phố biến cho người nhà người bệnh những chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân, cách 

phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn đề phòng tránh lây bệnh. 



          - Yêu cầu và hướng dẫn người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc, người cung cấp 

dịch vụ đeo khẩu trang, vệ sinh tay, thực hiện giãn cách khi vào cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và trong suốt thời gian lưu lại tại Bệnh viện. 

Điều 7. Nhiệm vụ của người chăm sóc người bệnh 

- Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin mà nhân viên y tế yêu cầu. 

- Tự nguyện khai báo ngay cho nhân viên Y tế khi phát hiện các triệu chứng 

bất thường về đường hô hấp như: Sốt, ho, sổ mũi.... 

- 100% người nhà người bệnh được rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn 

tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc 

biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. 

 - Thường xuyên giữ vệ sinh, đeo khẩu trang. 

 - Người nhà người bệnh có thể sử dụng thêm các dung dịch vệ sinh, khử 

khuẩn đường mũi họng như dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9% dùng để súc 

miệng, súc họng hàng ngày. 

- Tham gia các buổi sinh hoạt Hội đồng người bệnh tại khoa, nắm bắt các 

kiến thức để hỗ trợ người chăm sóc cách xử trí các triệu chứng thông thường,  cung 

cấp kiến thức về vệ sinh và dinh dưỡng. 

- Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm khi nhân viên y tế có yêu cầu. 

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về việc nuôi bệnh tại đơn vị./. 
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