KỸ THUẬT KHÍ DUNG
(NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM / NHIỄM SARS-COV2)
THANG ĐIỂM
TT
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0
Nhân viên mang trang phục phòng hộ cá
1. nhân (đeo khẩu trang N95, đeo mạng che
mặt).
2. - Kiểm tra hoạt động của máy khí dung
trước khi vào buồng bệnh.
- Chuẩn bị dụng cụ.
3. Xác định chính xác NB (kiểm tra số
phòng, số giường, họ tên, tuổi NB).
-Nhận định tình trạng NB: Đánh giá tình
4. trạng hô hấp, rì rào phế nang, ran phổi,
nhịp tim, huyết áp.
5. -Báo và giải thích NB biết việc sắp làm.
6.
7.
8.
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10.
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12.
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Đặt NB ở tư thế thích hợp
Mang găng sạch lần 2
Rút thuốc theo y lệnh
Dùng bơm tiêm lấy một lượng thuốc cho
vào cốc đựng thuốc đã có sẵn NaCl 0,9%
theo chỉ định của BS.
Nối Mask khí dung hoặc ống thở miệng
vào cốc đựng thuốc.
-Đặt Mask lên mặt NB, chỉnh dây cho vừa
mũi, miệng hoặc đưa ống thở lên miệng
đảm bảo Mask vừa khít lên mũi,
miệng/NB ngậm khít ống thở.
-Bật công tắc máy khí dung.
Hướng dẫn NB thực hiện đúng kỹ thuật
thở ra tối đa:
-Hít vào chậm, sâu khi hít vào kết thúc.
-Thở ra chậm, từ từ.
Lặp lại đến khi hết thuốc trong cốc đựng.
Tháo Mask khí dung hoặc ống thở miệng
và cốc đựng thuốc ra khỏi ống dẫn:
-Mask khí dung/ống thở miệng và cốc
đựng thuốc được khử khuẩn.
-Máy khí dung phải khử khuẩn bề mặt.
(Khử nhiễm trước khi đưa ra khỏi buồng
bệnh, đưa đến khu khử khuẩn)
Đánh giá tình trạng NB sau khi khí dụng.
Xử lý rác: Khử nhiễm có dán nhãn SARS-
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COV-2, chuyển về nơi tập kết.
16. Tháo bỏ trang phục trong phòng đệm.
17. Rửa tay thường qui
18. Ghi phiếu chăm sóc: (nếu có bệnh án điện
tử điền ngay trong buồng bệnh, trường
hợp không có trao đổi qua bộ đàm với
nhân viên vòng ngoài ghi vào hồ sơ bệnh
án):
-Các thông số ban đầu: thời gian, trình
trạng NB
-Kết quả đánh giá NB sau khi khí dung
TỔNG CỘNG
ĐIỂM ĐẠT(Tỷ lệ %)
Phân loại (Đánh dấu () vào loại đạt)

 Tốt
 Khá
 TB
 Yếu

 Tốt
 Khá
 TB
 Yếu

 Tốt
 Khá
 TB
 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)
Hướng dẫn Điều chỉnh

Đánh giá kết
quả khắc phục
(ghi rõ ngày
đánh giá lại)

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

