
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT  
MỔ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN 

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: 01 bác sĩ phẫu thuật + 01 bác sĩ phụ phẫu 
thuật + 01 điều dưỡng dụng cụ. 

0.5  

 

 

 Trang phục đúng quy định (Quần áo mổ, mũ, khẩu trang, 
dép phòng mổ). 

1  

 Rửa tay trước mổ, mặc áo mổ, đeo găng phẫu thuật. 1  

1.2  Bệnh nhân   

 

 

 Giải thích cho người bệnh, người nhà người bệnh về mục 
đích của phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật và các tai biến 
có thể xảy ra 

1  

 Cam kết đồng ý phẫu thuật 0.5  

 Tư thế người bệnh nằm nghiêng về bên lành 0.5  

1.3 
 Dụng cụ: 4 đôi găng tay phẫu thuật, săng vô trùng, cồn sát 
trùng, bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên 

1  

1.4 
 Hồ sơ bệnh án: Xét nghiệm: Nhóm máu, tổng phân tích tế 
bào máu, đông máu cơ bản, AST, ALT, Creatinin, Ure, 
Glucose, Điện giải đồ, XQ tim phổi, Điện tim thường 

0.5  

2 Các bước thực hiện quy trình kỹ thuật 10  

2.1  Sát trùng toàn bộ chân và vùng hông 3 lần bằng dung dịch 1  

Mã 10.930  



Povidin 

2.2  Trải săng vô khuẩn che phủ toàn bộ cơ thể trừ phẫu trường 1  

2.3 

Đường rạch dài từ 8 - 11 cm tùy theo thói quen phẫu thuật 
viên mà dùng đường bên, đường trước bên, đường sau bên 
hoặc đường trước hoàn toàn. Bóc tách phần mềm bộc lộ vùng 
cổ chỏm xương đùi, vùng ổ cối. 

3  

2.4 

Dùng các dụng cụ thử sao cho phù hợp với kích thước cụ thể 
của từng người bệnh. Dùng xi măng sinh học hoặc không có 
xi măng tùy theo kỹ thuật cũng như chất lượng xương của 
người bệnh và khả năng tài chính.  

Nếu thay khớp háng bán phần thì chỉ cần thay phần cổ và 

chỏm xương đùi. Nếu thay khớp háng toàn phần thì cần phải 

thay cả diện tiếp khớp của ổ cối với khớp nhân tạo. 

3  

2.5 
  Kiểm tra + cầm máu. Bơm rửa bằng nước muối sinh lý,  
Povidin. Đặt 01 dẫn lưu. Khâu vết mổ 3 lớp. Băng vô khuẩn.  

2  

3  Theo dõi người bệnh 2  

3.1 

 -Chảy máu sau mổ 

 -Nhiễm trùng vết mổ 

 -Dẫn lưu 

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  
0.5  

4.2  Thực hiện kỹ thuật không đúng quy trình  
0  

4.3  Nguyên nhân sai sót  0.5  

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: QTKT tham khảo tại Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa 
Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình 



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) 

 
 
 


