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CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY
• Sau đây là những công việc hàng ngày và các thủ thuật được
các ĐD/NHS thực hiện tại khoa NICU bệnh viện nhi đồng John
Hunter.
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Công việc hàng ngày của ĐD/NHS
• Bàn giao tình trạng lâm sàng
• Kiểm tra an toàn các thiết bị

• Kiểm tra thuốc, dịch truyền, sữa mẹ
• Chăm sóc trẻ
• Hướng dẫn bố mẹ chăm sóc trẻ
• Hỗ trợ bác sĩ làm thủ thuật
• Ghi chép hồ sơ

Bàn giao lâm sàng
• Tiền sử trẻ
• Tuổi thai lúc sinh
• Biến cố trong thai kỳ
• Biến cố lúc sinh
• Điểm APGAR

• Xử trí trước đó và hiện tại
• Thuốc
• Dịch truyền và dinh dưỡng
cho trẻ

• Kiểm tra các thiết bị trên người
trẻ (miếng dán điện cực,
catheter TM, thông dạ dày…)
• Kiểm tra vòng tay nhận diện trẻ
• Kiểm tra dịch truyền và thuốc
hai lần
• Vạch ra kế hoạch hoàn thành
công việc trong ngày
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Kiểm tra an toàn thiết bị
• Kiểm tra hệ thống Neopuff, bóng
giúp thở và mặt nạ thở
• Các thiết bị có đảm bảo lưu
lượng và áp lực?
• Kiểm tra kích cỡ mặt nạ thở
• Hệ thống hút hoạt động tốt?
• Có dây hút chưa?

Chăm sóc trẻ
• Vạch ra kế hoạch chăm sóc
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Số lần chăm sóc
Số lần cho ăn
Số lần tiêm thuốc
Các thay đổi về dịch truyền
Các thay đổi về thiết bị
Các thủ thuật đã có y lệnh
Các xét nghiệm cần làm
Hướng dẫn bố mẹ cách chăm sóc trẻ (nếu có thể)
Chăm sóc da kề da và tắm trẻ
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Chăm sóc trẻ
•Thay tã- quan sát phân trẻ có bất thường
•Đo thân nhiệt
• Trẻ có đủ ấm?
• 36.50C đến 37.50C
•Quan sát màu sắc da
• Có vùng da đỏ?
• Chăm sóc vùng da tì đè, đặt lại tư thế nằm của trẻ
•Kiểm tra vị trí kim tiêm

• Có phù nề hay đỏ da?
• Có rỉ dịch xung quanh vị trí kim tiêm?

Chăm sóc trẻ
•Trẻ có hỗ trợ hô hấp?
• Có cần hút nhớt?
• Cần làm sạch các thiết bị hỗ trợ thở (dây máy thở…)
• Các thông số cài đặt máy còn đúng theo y lệnh?
•Dinh dưỡng cho trẻ

• Sữa mẹ
• Sữa công thức
• Ăn qua thông (kiểm tra liệu ống thông còn đúng vị trí?)
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Kiểm tra các thiết bị trên người trẻ
• Ống thông ngoại biên
• Ống thông trung tâm
• Ống thông tiểu
• Miếng dán điện cực theo dõi não hay tim
• Kiểm tra vị trí và tình trạng hoạt động các thiết bị trên là cực kỳ quan
trọng
• Nếu có Xquang xác định vị trí càng tốt
• Thường xuyên kiểm tra các thiết bị trong ca trực
• Ghi chép nếu có thay đổi
• Đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt

Dịch truyền
• Kiểm tra y lệnh dịch truyền
• Dịch này cho đúng trẻ chưa?
• Đúng loại dịch theo y lệnh chưa?
• Các thay đổi về dịch truyền?
• Dịch truyền được dán nhãn đúng
chưa?
• Tốc độ chảy dịch chính xác?
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Fluids

Các loại thuốc
•
•
•
•
•
•
•

Kiểm tra y lệnh thuốc
Y lệnh thuốc cho đúng trẻ chưa?
Đúng loại thuốc theo y lệnh chưa?
Khi nào thực hiện y lệnh thuốc?
Phải có hai NHS kiểm tra thuốc
Hai NHS đối chiếu vòng tên trẻ và y lệnh thuốc
Hai NHS cùng ký vào tờ thực hiện y lệnh
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Medications

• Kiểm tra y lệnh thuốc
khớp với vòng tên nhận
diện trẻ.

Sữa mẹ/Dinh dưỡng cho trẻ
• Kiểm tra y lệnh dịch cho trẻ:
• Đối chiếu người bệnh và y lệnh
• Trẻ ăn đường miệng, tĩnh mạch hay cả hai?
• Trẻ có y lệnh cho ăn?
• Đối chiếu người bệnh và y lệnh
• Sữa công thức hay sữa mẹ
• Thể tích sữa có phù hợp cân nặng trẻ?
• Phải có hai NHS kiểm tra nhãn sữa mẹ khớp với vòng tên trẻ nhận sữa
• Hai NHS cùng ký vào tờ thực hiện y lệnh
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Sữa mẹ/chế độ dinh dưỡng

Sữa mẹ/chế độ dinh dưỡng

• Kiểm tra nhãn sữa mẹ khớp với vòng tên trẻ
nhận sữa.
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Hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ
•
•
•
•
•
•

Hỏi bố mẹ trẻ có cần giúp đỡ khi tham gia chăm sóc trẻ?
Hướng dẫn thay tã và đo nhiệt độ
Giải thích lợi ích chăm sóc da kề da
Giúp bố mẹ hiểu thêm các vấn đề ở trẻ non tháng
Hỗ trợ tình cảm
Hướng dẫn cách quấn trẻ, đặt tư thế trẻ nằm và không gian ngủ an toàn
cho trẻ.

Các thủ thuật
• Trẻ có cần làm thủ thuật không?
• Bố mẹ trẻ có biết về thủ thuật này hay chưa?
• Bố mẹ trẻ có ký vào bản đồng thuận chưa?
• Thủ thuật bạn có thể hỗ trợ?
• Đặt kim luồn ngoại biên

• Đặt tĩnh mạch trung tâm
• Đảm bảo bé cảm thấy dễ chịu
• Xem xét cho trẻ thuốc giảm đau
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Kỹ thuật vô khuẩn
•
•
•
•

Kỹ thuật vô khuẩn nên dùng khi làm thủ thuật cho trẻ
Vô khuẩn tốt giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và lây lan nhiễm trùng
Rửa tay và sử dụng gel sát khuẩn
Một số thủ thuật cần mang găng tay vô khuẩn và mặc áo choàng đã
hấp tiệt trùng

•
•
•
•

Các dụng cụ đặt trên khăn tiệt trùng
Sau mỗi bước làm thủ thuật, sát khuẩn tay bằng gel
Chỉ tiếp xúc với những dụng cụ hay khu vực đã tiệt khuẩn
Tạo ra khu vực nhỏ hoàn toàn vô khuẩn xung quanh các thiết bị sử
dụng.

Ghi chép hồ sơ – Bàn giao
•Các mục bàn giao
• Kiểm tra tất cả y lệnh thuốc đã
thực hiện
• Kiểm tra dịch truyền đã chính
xác
• Kiểm tra lại các dụng cụ hồi
sức cấp cứu
• Kiểm tra vòng tên nhận dạng
trẻ đúng
• Kiểm tra các thiết bị đang sử
dụng tốt
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Ghi chép hồ sơ – Thuốc
•Y lệnh dịch truyền và thuốc
• Đúng trẻ
• Đúng y lệnh ?
• Loại thuốc
• Đường dùng
• Thời gian dùng

• Liều dùng
• Số lần dùng
• Bác sĩ cho y lệnh đã ký ?

Ghi chép hồ sơ – Dịch truyền
•Thể tích dịch mỗi giờ
•Dinh dưỡng cho trẻ
•Tổng lượng dịch mỗi giờ
•Tình trạng tã ướt hay dơ
•Trẻ có ọc sữa?
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Ghi chép hồ sơ – Hô hấp
•Hỗ trợ hô hấp

• Hỗ trợ bằng phương pháp nào
• CPAP
• Thở máy
• Oxy mũi

• Thông số thở hỗ trợ
• Nhu cầu oxy (FiO2)
• Áp lực

• Lưu lượng

• Chăm sóc đường thở
• Hút nhớt

Ghi chép hồ sơ – Quan sát
•Mỗi giờ ghi nhận các quan sát vào
biểu đồ
• Nhịp tim
• Độ bão hòa oxy
• Nhịp thở
• Nhiệt độ
•Quan sát khác
• Huyết áp
• Mức độ đau (thang điểm đau)
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Ghi chép hồ sơ – Các lưu ý
•Các lưu ý luôn có trong mỗi ca trực

• Tất cả những thông tin cần biết về trẻ:
•
•
•
•

Các thủ thuật đã thực hiện
Tình trạng thực thể của trẻ
Dinh dưỡng cho trẻ
Thuốc cho trẻ

• Các thay đổi về kế hoạch chăm sóc mỗi trẻ
• Gia đình thăm trẻ

•Ghi chép hồ sơ của NHS rất quan trọng cho giao tiếp
lâm sàng hiệu quả.

Cảm ơn
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