
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

BẢNG KIỂM 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  

NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-BVT ngày …/…/2019 

của Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

 

Họ và tên nhân viên đánh giá: ……………………………………………………...…... 

Họ và tên nhân viên thực hiện:………………………………………………………...... 

Khoa:................................................................................................................................. 

Tên Bệnh nhân:………………………………………..Mã y tế:………………………. 

Chẩn đoán:…………………………………………………………………………….... 

Ngày vào viện:………………………………………………………………………….. 

Ngày đánh giá:……………………………………………………………………..…… 

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

 Điểm 

đạt 

1  Chuẩn bị 6  

 1.1  Nhân viên y tế 1 bác sĩ,1 điều dưỡng 1  

 

 Trang phục y tế theo quy định (Áo blouse, mũ, khẩu trang) 0.5  

 Vệ sinh tay 0.25  

 Đeo găng phẫu thuật 0.25  

1.2  Bệnh nhân 2  

 

 Được giải thích mục đích của nội soi phế quản và các tai 

biến có thể xảy ra. 
1 

 

 Cam kết đồng ý nội soi phế quản 0.5  

 Được vệ sinh trước khi thực hiện nội soi phế quản 0.5  

1.3  Thiết bị và dụng cụ 1  

 
 Bộ dung cụ thực hiện Nội soi phế quản 0.5  

 Thuốc, vật tư tiêu hao, dụng cụ khác… 0.5  

1.4  Hồ sơ bệnh án 2  

 

Xét nghiệm: + Đông máu cơ bản 

                     + Công thức máu, sinh hóa máu, chức năng gan 

thận 

0.5 

 

Chẩn đoán hình ảnh: Cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm 

thuốc 
0.5 

 

BK 2.45 



Thăm dò chức năng: Đo chức năng hô hấp 1  

Khác:   

2 Các bước thực hiện quy trình kỹ thuật 10  

2.1 

 Tư thế người bệnh: ngồi trên ghế bành hoặc nằm ngửa. Thở 

oxy gọng kính 2-3 lít/phút. Đưa ống soi qua lỗ mũi hoặc qua 

miệng nếu lỗ mũi hẹp. bảo vệ để tránh người bệnh cắn phải 

ống soi. 

3 

 

2.2 
 Gây tê bổ sung từ thanh môn tới các phế quản với xylocain 

2% bơm qua ố  
2 

 

2.3 
Soi phế quản theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ bên lành 

sang bên có tổn thương  
2 

 

2.4 
Đánh giá tổn thương và lấy bệnh phẩm (Dịch rửa phế 

quản phế nang hoặc sinh thiết phổi, màng phổi) 
3 

 

3  Theo dõi người bệnh 2  

3.1 

 - Ho khạc ra máu 

 - Khó thở, thở rít 

 - Mạch, huyết áp 

1 

 

3.2  Xử trí tai biến (nếu có) 1  

4  Đánh giá thực hiện quy trình kỹ thuật 1  

4.1  Thực hiện kỹ thuật đúng quy trình  1  

4.2  Thực hiện kỹ thuật không đúng quy trình  0  

4.3  Nguyên nhân sai sót    

5  Thái độ, tác phong của nhân viên y tế 1  

5.1  Thái độ, tác phong khi tiến hành phẫu thuật 0.5  

5.2 
 Thực hiện các quy định sau tiến hành QTKT (quản lý dụng 

cụ, vệ sinh, phân loại rác thải y tế…) 
0.5 

 

 Tổng điểm 20  

          Ghi chú: Quy trình kĩ thuật tham khảo tại Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 

05/06/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành Hô hấp. 

         

 

 

 

 



  II. Nhận xét của người đánh giá: 

Ưu điểm Hạn chế Đề xuất 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

NHÂN VIÊN THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ 

( Ký và ghi rõ họ tên) 

 


