
THỞ OXY QUA ỐNG THÔNG KÍNH MŨI / MŨI HẦU 
(NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM / NHIỄM SARS-COV2) 

T

T 
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

THANG ĐIỂM 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 
Điều dưỡng mang trang phục phòng hộ cá 

nhân. Đảm bảo khẩu trang N95, kín. 
 

              

2 Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ.                

3 Nhận định và đánh giá tình trạng NB, chú 

ý đến tình trạng hô hấp, tuần hoàn. Xác 

định chính xác NB. 
 

              

4 Giải thích cho NB mục đích của việc sắp 

làm (nếu được). 
 

              

5 Đặt NB ở tư thế thích hợp.                

6 Nới lỏng quần áo, hút đờm dãi (nếu cần).                

7 Mở khóa, kiểm tra hệ thống ôxy, đồng hồ, 

bình làm ẩm. 
 

              

8 Sát khuẩn tay.                 

9 Lắp cannula (kính mũi) vào hệ thống ôxy.                

10 Điều chỉnh ôxy đến mức chỉ định.                

11 
Kiểm tra sự lưu thông ôxy trên mu bàn 

tay hoặc cốc nước.  
              

12 
Kiểm tra đúng lưu lượng ôxy chỉ định của 

Bác sỹ.  
              

13 

Đưa cannula (kính mũi) vào mũi NB 

(Chiều cong cannula quay xuống dưới). 

Đưa thông nelaton một nhánh từ mũi đến 

hầu họng. Thao tác nhẹ nhàng.  

              

14 

Cố định phần sau cannula vào đầu người 

NB hoặc cằm/ống thông nelaton một 

nhánh cố định cánh mũi, má. 

Thay đổi vị trí cố định.  

              

15 

Kiểm tra và điều chỉnh lại lưu lượng ôxy 

đến lưu lượng được chỉ định của Bác sỹ 

(Đúng chỉ định).  

              

16 
Theo dõi tình trạng NB và hệ thống ôxy. 

Trách gập ống, tắc ống, hở ống  
              

17 

Thu dọn dụng cụ: 

 Phân loại rác thải y tế. 

 Đưa dụng cụ bẩn về phòng cọ rửa, xử 

lý theo đúng quy trình. 

 Rác thải, dụng cụ phải được khử nhiễm 

trước khi đưa về nơi tập trung  

              

18 
Xếp đặt các dụng cụ khác về vị trí cũ 

(được khử khuẩn).Thuận tiện cho cấp cứu  
              



19 

Tháo phòng hộ cá nhân tại phòng đệm, 

rửa tay.Thực hiện nghiêm túc phòng ngừa 

lây nhiễm.  

              

20 

Ghi phiếu “Theo dõi và chăm sóc NB  cấp 

I” (nếu có bệnh án điện tử điền ngay trong 

buồng bệnh, bên ngoài in ra; trường hợp 

không có trao đổi qua bộ đàm với nhân 

viên vòng ngoài ghi vào hồ sơ bệnh án). 

Giảm lây nhiễm cho nhân viên y tế trong 

bệnh viện.  

              

TỔNG CỘNG                

ĐIỂM ĐẠT(Tỷ lệ %)    

Phân loại  (Đánh dấu () vào loại đạt)    

 Tốt  Tốt  Tốt 

 Khá   Khá   Khá  

 TB    TB    TB   

 Yếu                        Yếu                        Yếu                       

Ngày đánh giá    

Người được đánh giá (tên ĐD)    

Người đánh giá    

Khoa    

 

 

 

 

Ngày 

tháng 

Nhận xét 

(Ghi rõ nội dung) 

Lỗi lần 

(1,2,3…) 

Biện pháp khắc phục 

(Ghi rõ nội dung) 

Đánh giá kết 

quả khắc phục 

(ghi rõ ngày 

đánh giá lại) 
Hướng dẫn Điều chỉnh 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



1. Hướng dẫn cách tính điểm:      

0 điểm: Không thực hiện được. 

1 điểm: Có thực hiện nhưng không đạt hoặc làm sai. 

2 điểm: Đạt nhưng chưa đầy đủ. 

3 điểm: Đạt tốt, đúng theo tiêu chuẩn. 

4 điểm: Đạt rất tốt, thành thạo. 

2. Phân loại :   (Đánh dấu () vào loại đạt)    

 Tốt:                        ≥ 85%  

 Khá:                       ≥ 71%   ( 71% < 85% ) 

 Trung bình :           < 71% (50%  < 71%)     

 Yếu:                       < 50%  

3. Hình thức xử lý:      (Đánh dấu () vào ô chọn) 

    Nhắc nhở            Phê bình                 Kỷ luật 

 Hướng dẫn hình thức xử lý theo phân loại: 

1. Nhắc nhở: Trung bình( 61 < 71%) 

2. Phê bình:   Trung bình( 50 60%) 

3. Kỷ luật:     Yếu 

 


