KỸ THUẬT HÚT ĐÀM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN
(NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM / NHIỄM SARS-COV2)
THANG ĐIỂM
T
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
T
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0
Rửa
tay
thường
quy/
sát
khuẩn
tay
nhanh.
1
2 Mặc phòng hộ cá nhân
Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ (Trên xe thủ
3
thuật hoặc giá để cố định ở đầu giường)
Giải thích cho NB mục đích của việc sắp
4
làm.
Đánh giá tình trạng NB
5
Đặt đầu nghiêng sang một bên (nếu được).
6 Điều dưỡng đi găng sạch.
Nối sonde hút với dây máy hút. Bật máy
7
hút, kiểm tra áp lực hút.
Tiến hành hút:
Hút miệng: đưa sonde hút vào 4- 6 cm ở
vị trí góc hàm và trong canuyl Mayo.
Hút mũi: đưa sonde hút vào lỗ mũi hai
bên, trong khe sàn vách mũi, hướng đi
8 vuông góc với mặt NB đến khi chạm vào
ngã ba hầu họng (khoảng 7- 8 cm).
Bắt đầu hút tiến hành hút bằng cách đậy
cửa sổ sonde hút. Hút ngắt quãng, trong
khi hút, vừa rút sonde lên vừa xoay nhẹ
nhàng.
Hút tráng sonde và lặp lại động tác hút
9
cho đến khi sạch đờm.
Tắt máy hút, tháo sonde hút, ngâm vào xô
10
đựng dung dịch khử khuẩn.
11 Giúp NB về tư thế thoải mái.
12 Thay chai dung dịch tráng sonde.
Thu dọn dụng cụ:
Phân loại rác thải y tế.
Đưa dụng cụ bẩn về phòng cọ rửa, xử lý
13
theo đúng quy trình.
Xếp đặt các dụng cụ khác về vị trí cũ. Lau
khử khuẩn bề mặt
Ghi phiếu theo dõi và chăm sóc NB cấp
I: (nếu có bệnh án điện tử điền ngay trong
14 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)
TỔNG CỘNG
ĐIỂM ĐẠT(Tỷ lệ %)

1 2

3

4

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

Nhận xét
(Ghi rõ nội dung)

Ngày
tháng

Lỗi lần
(1,2,3…)

Biện pháp khắc phục
(Ghi rõ nội dung)
Hướng dẫn Điều chỉnh

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
1.

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

KỸ THUẬT HÚT ĐÀM ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI
(NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM / NHIỄM SARS-COV2)
THANG ĐIỂM
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
TT
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0
1
Rửa tay thường quy/ sát khuẩn tay
nhanh.
2
Mặc phòng hộ cá nhân
Chuẩn bị dụng cụ (Trên xe thủ thuật
hoặc giá để cố định tại đầu giường)
 Dụng cụ vô khuẩn:
- 2 chum chứa Nacl 0.9 %
- Gạc
- 2 ống hút đàm
- Găng tay vô khuẩn.
Dụng cụ sạch:
- Khẩu trang, kính bảo hộ (nếu
3
cần)
- Máy hút + dây nối (đã kiểm
tra).
- Giấy lót không thấm (nếu cần)
 Dụng cụ khác:
- Túi đựng rác y tế, rác sinh
hoạt
- Dung dịch sát khuẩn tay
nhanh
4
Giải thích cho NB mục đích của
việc sắp làm (nếu có thể).
Vỗ rung từ đáy phổi lên ở 3 tư thế
(nếu có thể).
Nhận định các thông số:
FiO2, SPO2, PEEP? (nếu NB thở
máy); chẩn đoán: uốn ván,
tăng ALNS?
Kiểm tra áp lực cuff.
Tăng nồng độ oxy trong khí thở
(FiO2) lên 100% trước, trong và sau
khi hút 3 phút (nếu thở máy).
5
Mở sẵn sonde hút (đối với sonde hút
hở). Điều dưỡng đi găng vô khuẩn
hoặc đi găng sạch đối với sonde hút
đờm kín.
Nối sonde hút với dây máy hút. Bật
máy hút, kiểm tra áp lực hút.
6
Tiến hành hút:
Đưa sonde hút vào nhẹ nhàng, đến
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7
8
9
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12
13

khi có cảm giác chạm vào niêm
mạc- để kích thích phản xạ ho.
Sau đó rút sonde lại khoảng 1- 2cm,
thì bắt đầu hút (bằng cách đậy cửa
sổ sonde hút hoặc ấn van hút đối
với sonde hút đờm kín). Trong quá
trình hút, vừa rút lên vừa xoay nhẹ
nhàng sonde hút.
Tiến hành hút ở 3 tư thế (nếu có thể
được).
Lặp lại động tác hút cho đến khi
sạch đờm.
Tắt máy hút, tháo sonde hút, ngâm
vào xô đựng dung dịch khử khuẩn.
Giúp NB về tư thế thoải mái.
Thay chai dung dịch tráng sonde.
Thu dọn dụng cụ:
Phân loại rác thải y tế.
Đưa dụng cụ bẩn về phòng cọ rửa,
xử lý theo đúng quy trình.
Xếp đặt các dụng cụ khác về vị trí
cũ. Xử khuẩn bề mặt
Tháo bỏ trang phục phòng hộ tại
phòng đệm; rửa tay
Ghi phiếu theo dõi và chăm sóc
người bệnh 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)
TỔNG CỘNG
ĐIỂM ĐẠT(Tỷ lệ %)

Phân loại
(Đánh dấu () vào loại đạt)
Ngày đánh giá
Người được đánh giá (tên ĐD)
Người đánh giá
Khoa

 Tốt
 Khá
 TB
 Yếu

 Tốt
 Khá
 TB
 Yếu

 Tốt
 Khá
 TB
 Yếu

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

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

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

