KỸ THUẬT CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
(NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM / NHIỄM SARS-COV2)
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1. Mặc trang phục phòng hộ cá nhân
Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ (Kiểm tra lại
2.
trước khi vào buồng bệnh)
-Thông báo và giải thích cho NB, gia đình
3. NB mục đích của việc sắp làm (nếu được).
-Đặt NB nằm, mặt nghiêng qua một bên.
Choàng khăn qua cổ, đặt khay quả đậu
4.
bên má NB
5. Điều dưỡng sát khuẩn tay.
-Mở hộp chăm sóc.
-Rót dung dịch vào bát kền: 01 bát kền
nước muối sinh lý, 01 bát kền đựng dung
6.
dịch xúc họng như Clohexidine 0,12%,
Povidine, Listerine, Givanex....
-Lấy gạc củ ấu cho vào hộp chăm sóc.
7. Điều dưỡng đi găng.
-Tháo răng giả (nếu có)
-Thăm khám và nhận định tình trạng bệnh
(Nhận định tình trạng ý thức, Kiểm tra áp
8.
lực cuff NKQ/MKQ
Thăm khám miệng theo
BRUSHED)
-Tiến hành chăm sóc răng miệng:
Dùng kẹp phẫu tích gắp gạc củ ấu nhúng
vào dung dịch NaCl 0,9% chuyển sang
panh, chà rửa hai hàm răng theo thứ tự:
hàm trên, hàm dưới, mặt trong, mặt nhai,
lưỡi, vòm họng, hai góc hàm phía mặt
trong má, lợi.
-Dùng cây đè lưỡi mở rộng miệng NB để
đánh rửa cho dễ.
9. -Thay gạc củ ấu, vệ sinh nhiều lần cho
đến sạch. Dùng gạc cầu nhúng vào dung
dịch sát khuẩn chlohexidine 0,12% và lau
dọc cung răng, lưỡi, nướu.
(Bảo đảm kỹ thuật vô trùng trong trường
hợp có thương tích ở miệng.
NB hôn mê, thận trọng lúc nhúng ướt gạc
củ ấu, tránh sặc.
NB không tự súc nhổ được cần phải dùng
bơm tiêm rửa đồng thời phải hút.
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Không xúc miệng sau khi đã lau bằng
dung dịch sát khuẩn)
Lau khô miệng, rửa mặt sạch sẽ cho NB
(Rửa hai mắt trước.)
Bôi Glycerine/Vaseline vào môi NB cho
đỡ khô.
Đặt NB về tư thế thoải mái.
Thu dọn dụng cụ:
-Phân loại rác thải y tế.
-Đưa dụng cụ bẩn về phòng cọ rửa, xử lý
theo đúng quy trình (Khử nhiễm buộc kín
dán nhãn COVID, chuyển khử khuẩn)
-Xếp đặt các dụng cụ khác về vị trí cũ.
Khử khuẩn bề mặt
Tháo bỏ trang phục phòng hộ tại phòng
đệm
Ghi phiếu chăm sóc: (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)

 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)
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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

