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I
1

Chức năng, nhiệm vụ khoa Nhi

Thực hiện quy chế công tác khoa nội.
Một số công tác đặc thù của khoa nhi:
Khoa nhi à khoa âm sàng điều trị các bệnh cho trẻ em dƣới 18 tuổi.
Khoa đƣợc bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lí bệnh và
tâm sinh lí của từng lứa tuổi.
Có chế độ ăn thích hợp với bệnh lí và lứa tuổi của trẻ em.
- Nghiên cứu khoa học, tƣ vấn và tuyên truyền giáo dục về Nhi khoa cho cộng
đồng;
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ào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về ĩnh vực Nhi khoa cho
tuyến dƣới.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dƣỡng.

2

Cơ cấu tổ chức khoa Nhi
2.1. Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Phó trưởng khoa

Bác sĩ
điều trị

Điều dưỡng
hành chính
Điều dưỡng
chăm sóc

Hộ lý

Mối quan hệ chỉ đạo
Mối quan hệ phối hợp/báo cáo
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2.2. Chức danh nhiệm vụ
2.2.1. Trưởng khoa
a Nhiệm vụ
- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công
tác khoa nội.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng
quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
- Kết hợp với khoa dinh dƣỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống
bệnh lý.
- ảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.
- Bảo đảm các điều kiện, phƣơng tiện phục vụ khám bệnh: Dụng cụ khám bệnh phù
hợp với lứa tuổi bệnh nhi; có tranh ảnh, đồ chơi cho trẻ em ngồi chờ.
- ảm bảo đầy đủ dụng cụ vệ sinh sẵn sàng phục vụ bệnh nhi tại chỗ.
-

ảm bảo cơ sở thoáng mát, đủ điện, nƣớc, môi trƣờng sạch sẽ không có mùi hôi

khai.
- Sắp xếp bệnh nhi vào từng buồng bệnh theo loại bệnh, nếu có điều kiện theo nhóm
tuổi; trẻ sinh, trẻ dƣới 3 tuổi và trẻ trên 3 tuổi.
- Bố trí buồng cách li cho trẻ mắc bệnh truyền nhiễm.
- Bố trí buồng cấp cứu riêng, dụng cụ cấp cứu phù hợp với lứa tuổi.
-

ảm bảo có phác đồ cấp cứu và bảng chỉ số tổng hợp theo dõi chỉ số sinh tồn, các

diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng cụ thể từng bệnh.
b Quyền hạn
- Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện
- Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc iên khoa.
- Bố trí nhân ực trong khoa phù hợp với công việc.
- Chỉ định các phƣơng pháp chẩn đoán, điều trị , sử dụng thuốc, chăm sóc ngƣời bệnh
toàn diện, xử ý các trƣờng hợp bất thƣờng cho ngƣời bệnh trong khoa.
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- Ký các giấy tờ cho ngƣời bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng
sức khỏe (chƣa đến mức giám định) cho ngƣời bệnh, duyệt ngƣời bệnh ra viện.
- Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm,
thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào
tạo, nâng ƣơng, khen thƣởng, kỷ uật.
Yêu cầu cần có của trưởng khoa

rình độ

Học vấn
Chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học

iến s hoặc Bác sĩ chuyên khoa II
Có chuyên môn sâu về Nhi khoa
Ngoại ngữ tƣơng đƣơng trình độ C
Chứng chỉ B

Quản ý nhà nƣớc chƣơng trình trung cấp
trở lên
Có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, ý thức
đạo đức tốt
Có năng ực quản ý và ãnh đạo
ập đƣợc kế hoạch tổng thể để phát triển
khoa theo từng quý, từng năm;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng:
K năng chung
excell, word, powerpoint;
Nói, đọc, hiểu các tài iệu iên quan ĩnh vực
chuyên ngành bằng 1 ngoại ngữ;
iao tiếp tốt.
Hiểu biết và xử ý tất cả các vấn đề về các
quy trình chuyên môn k thuật trong ĩnh
K năng chuyên môn
vực hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm;
ổng hợp, phân tích báo cáo, đánh giá kết
quả các hoạt động chuyên môn.
t nhất 0 năm kinh nghiệm trong ĩnh vực chuyên môn công tác.
Khác

ƣ tƣởng,
đạo đức

K năng

Kinh
nghiệm
thƣc tế

2.2.2. Phó trưởng khoa Nhi:
a

Nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trƣởng khoa

và chịu trách nhiệm trƣớc trƣởng khoa về nhiệm vụ đƣợc trƣởng khoa giao phó trong
các nội dung chủ yếu sau:
- Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế
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- Tổ chức cho khoa làm việc 24/24 giờ theo chế độ thƣờng trực, tổ chức dây chuyền
làm việc hiệu quả;
- Phân loại ngƣời bệnh cấp cứu theo mức độ nặng, tính chất bệnh;
- Chịu trách nhiệm về chất ƣợng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc ngƣời bệnh của
khoa. Nếu bệnh tiến triển xấu hoặc sau 48 giờ chƣa có chẩn đoán xác định, phải tổ
chức hội chẩn;
- Bố trí mặt bằng, huy động nhân lực, trang thiết bị trong trƣờng hợp khẩn cấp;
-

hƣờng xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học - k

thuật của cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho các
bác sĩ và điều dƣỡng của khoa;
- Chỉ đạo, triển khai công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học - k
thuật trong công tác.
b Quyền hạn
- Chịu trách nhiệm khi trƣởng khoa vắng .
Yêu cầu cần có của phó trưởng khoa Nhi:

rình độ

Học vấn
Chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học

rình độ thạc sĩ trở lên
Có chuyên môn sâu về Nhi khoa
Ngoại ngữ tƣơng đƣơng trình độ C
Chứng chỉ B

Khác
ƣ tƣởng,
đạo đức
K năng

K năng chung

Có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, ý thức
đạo đức tốt
Có năng ực quản ý và ãnh đạo
ập đƣợc kế hoạch tổng thể để phát triển
khoa theo từng quý, từng năm;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng:
excell, word, powerpoint;
Nói, đọc, hiểu các tài iệu iên quan ĩnh vực
xét nghiệm bằng 1 ngoại ngữ;
iao tiếp tốt.
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K năng chuyên môn

Hiểu biết và xử ý tất cả các vấn đề về các
quy trình chuyên môn k thuật trong ĩnh
vực hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm;
ổng hợp, phân tích báo cáo, đánh giá kết
quả các hoạt động chuyên môn.
t nhất 0 năm kinh nghiệm trong ĩnh vực chuyên môn công tác.

Kinh
nghiệm
thƣc tế

2.2.3. Bác sĩ khoa Nhi
a Nhiệm vụ
- Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy
chế: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế vào viện,
chuyển khoa chuyển viện, ra viện quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật và
quy chế sử dụng thuốc.
-

ối với những ngƣời bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay,

cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc ăn uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án,
các xét nghiệm cần thiết.
- Khi bác sĩ trƣởng khoa thăm khám ngƣời bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo
cáo đầy đủ diễn biến của ngƣời bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hƣớng dẫn
của trƣởng khoa.
- Hàng ngày, buổi sáng phải khám từng ngƣời bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm
sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm ại ngƣời bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi
cần thiết.

ối với ngƣời bệnh nặng phải đƣợc theo dõi sát, xử lí kịp thời khi có diễn

biến bất thƣờng.
- Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trƣờng hợp sau:
+ Ngƣời bệnh nặng, nguy kịch.
+ Ngƣời bệnh đã đƣợc chẩn đoán và điều trị nhƣng bệnh thuyên chuyển chậm
hoặc không có kết quả.
- Thực hiện các thủ thuật phẫu thuật do trƣởng khoa phân công. rƣớc khi thực hiện
phải thám khám lại ra y lệnh chuẩn bị chu đáo để đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho
ngƣời bệnh.
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- Hàng ngày phải kiểm tra:
+ Các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của ngƣời bệnh.
+ Các chỉ đỉnh không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải đƣợc đình chỉ ngay.
+ Hƣớng dẫn ngƣời bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.
- Hàng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thƣờng trực những
bệnh nhân nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng
ngƣời bệnh.
- ham gia thƣờng trực theo lịch phân công của phòng kế hoạch tổng hợp.
- Tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công
của giám đốc và trƣởng khoa.
- Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi đƣợc yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho ngƣời
bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển
viện, ra viện.
- Hƣớng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của trƣởng khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học theo sự phân
công của trƣởng khoa và giám đốc bệnh viện.
- hƣờng xuyên động viên ngƣời bệnh tin tƣởng, an tâm điều trị, bản thân phụ thực
hiện tốt quy định y đức.
b Quyền hạn
- Khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, ra y lệnh điều trị, chăm sóc ngƣời bệnh theo
Quy chế bệnh viện.
- Kí đơn thuốc, phiếu ĩnh thuốc.
2.2.4. Điều dưỡng trưởng khoa nhi
a Nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc ngƣời bệnh toàn diện.
- Hàng ngày đi thăm ngƣời bệnh, nhận các y lệnh về điều trị và chăm sóc của trƣởng
khoa để tổ chức thực hiện.
Trang 9/13

Quy định chức năng, nhiệm vụ và vị trí chức danh của khoa Nhi

QĐ.04.Nhi

- Quản lí buồng bệnh và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn, chống nhiễm khuẩn
trong khoa,
- Kiểm tra, đôn đốc y tá (điều dƣỡng) và hộ lí thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị, quy
chế bệnh viện, quy định kĩ thuật bệnh viện, báo cáo kịp thời trƣởng khoa các việc đột
xuất, những diễn biến bất thƣờng của ngƣời bệnh để kịp thời xử lí.
- Lập kế hoạch và phân công công việc cho y tá (điều dƣỡng) và hộ lí trong khoa.
- ham gia công tác đào tạo cho y tá (điều dƣỡng), học viên, hộ lí và tham gia công tác
chỉ đạo tuyến theo sự phân công.
- Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tƣ tiêu hao. hƣờng xuyên kiểm tra việc sử dụng,
bảo dƣỡng và quản lí tài sản, vật tƣ theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu
sửa chữa dụng cụ hỏng.
- Kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc, công tác hành chính,
thống kê và báo cáo trong khoa.
- Theo dõi, chấm công ao động hàng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo.
- ham gia thƣờng trực và chăm sóc ngƣời bệnh.
- Uỷ viên thƣờng trực kiêm thƣ ký hội đồng ngƣời bệnh cấp khoa.
- Bố trí nơi pha sữa, nƣớc dinh dƣỡng cho bệnh nhi.
b Quyền hạn:
- Phân công y tá (điều dƣỡng) và hộ í đáp ứng yêu cầu công việc của khoa.
- Kiểm tra y tá (điều dƣỡng) và hộ lí thực hiện các quy định về quy chế bệnh viện.
Yêu cầu cần có của điều dưỡng trưởng khoa
Học vấn
Chuyên môn
rình độ
Ngoại ngữ
Tin học

Tốt nghiệp đại học trở ên
iều dƣỡng đa khoa, nhi khoa và truyền
nhiễm
Ngoại ngữ tƣơng đƣơng trình độ B
Chứng chỉ B

Khác
ƣ tƣởng,
đạo đức

Có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, ý thức
đạo đức tốt
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Có năng ực quản lý
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng:
excell, word, powerpoint;
K năng chung
Có khả năng tự học, cập nhật kiến thức
trong ĩnh vực chuyên môn và truyền đạt
kiến thức;
Giao tiếp tốt.
Hiểu biết và xử ý tất cả các sai sót trong
K năng chuyên môn
các quy trình chăm sóc bệnh nhân
t nhất 0 năm àm việc trong chuyên ngành Truyền nhiễm.

2.2.5. Y tá (điều dưỡng) hành chính
Dƣới sự chỉ đạo của trƣởng khoa, điều dƣỡng trƣởng khoa, điều dƣỡng hành chính
có nhiệm vụ sau:
hực hiện công việc thống kê theo quy định:

+

hi cập nhật sổ đăng ký vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện và tử vong.

+ Báo cáo tình hình ngƣời bệnh hàng ngày, hàng tháng, 3, 6, 9, và 12 tháng theo
quy định.
+ Chuyển bệnh án đã đƣợc trƣởng khoa duyệt của ngƣời bệnh ra viện, tử vong đến
phòng ƣu trữ.
- Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài iệu trong khoa.
- Quản ý thuốc dùng hàng ngày cho ngƣời bệnh trong khoa.
+

ổng hợp thuốc dùng hàng ngày theo y ệnh và viết phiếu ĩnh thuốc để trình
trƣởng khoa phê duyệt.

+

ĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để điều dƣỡng chăm sóc thực hiện cho
từng ngƣời bệnh theo y ệnh.

+ Kiểm tra sử dụng thuốc trực hàng ngày và bổ sung thuốc trực theo cơ số quy
định.

-

+

hu hồi thuốc thừa để trả ại khoa dƣợc theo quy chế sử dụng thuốc

+

ổng hợp thuốc đã sử dụng cho mỗi ngƣời bệnh trƣớc úc ra viện.
ĩnh dụng cụ y tế, văn phòng phẩm, ập sổ theo dõi và cấp phát thuốc để sử dụng

theo kế hoạch của điều dƣỡng trƣởng và trƣởng khoa.
-

ham gia thƣờng trực và chăm sóc ngƣời bệnh khi cần.
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hay điều dƣỡng trƣởng khoa khi đƣợc ủy quyền.
2.2.6. Y tá (điều dưỡng) chăm sóc có nhiệm vụ:

- Thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình k thuật bệnh viện;
- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng các thuốc men, dụng cụ, phƣơng tiện, theo quy định,
sẵn sàng phục vụ ngƣời bệnh;
- Thực hiện đúng y ệnh. heo dõi và ghi chép đầy đủ diễn biến bệnh, việc thực hiện y
lệnh vào bảng theo dõi của điều dƣỡng;
- Báo cáo ngay bác sĩ, điều dƣỡng phụ trách khi ngƣời bệnh có diễn biến bất thƣờng
hoặc có khó khăn trong việc thực hiện y lệnh, chăm sóc ngƣời bệnh;
- Bàn giao đầy đủ việc chăm sóc ngƣời bệnh cho ca làm việc sau.
- Giành thời gian hàng ngày tuyên truyền giáo dục các bà mẹ, ngƣời nuôi dƣỡng trẻ,
cách chăm sóc bảo vệ sức khoẻ trẻ em và đề phòng bệnh tật.
2.2.7. Hộ lý
Dƣới sự chỉ đạo của trƣởng khoa, điều dƣỡng trƣởng khoa, hộ lý có nhiệm vụ:
- hực hiện và giám sát vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh,
buồng thủ thuật, buồng tiêm, buồng vệ sinh, hành ang, cầu thang, buồng àm việc của
khoa theo quy chế quản ý buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm
khuẩn bệnh viện.
- Phục vụ ngƣời bệnh:
+ hay, đổi đồ vải cho ngƣời bệnh theo quy định
+ Hƣớng dẫn nơi đổ bô, chất thải của ngƣời bệnh.
+ Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của ngƣời bệnh, đảm bảo uôn khô,
sạch.
- Phụ điều dƣỡng trong chăm sóc ngƣời bệnh toàn diện:
+ Hỗ trợ ngƣời bệnh thực hiện vệ sinh thân thể
+ Vận chuyển ngƣời bệnh
+ Vận chuyển phƣơng tiện và thiết bị phục vụ ngƣời bệnh và mang sửa chữa thiết bị
hỏng.
- hu gom quản ý chất thải trong khoa:
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+ ặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa (có ót túi ny on ở trong)
+ ập trung, phân oại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác của khoa.
+ Buộc túi ny on khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.
+ Thu gom rác vào thùng, không để rác rơi vãi ra ngoài.
+ Cọ rửa thùng rác hàng ngày.
- Bảo quản tài sản trong phạm vi đƣợc phân công
- hực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của điều dƣỡng trƣởng
khoa.
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