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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài 

liệu đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung 

cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN 

STT Nơi nhận STT Nơi nhận STT Nơi nhận 

1. Giám đốc 5. Khoa Cấp cứu   9. Khoa Khám bệnh 

2. 
Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
6. 

Khoa Hồi sức tích 

cực 
10. Khoa Viêm gan  

3. Phòng Điều dưỡng 7. 
Khoa Virut Ký 

sinh trùng 
11. Khoa Nhi 

4. 
Trung tâm Đào tạo 

và Chỉ đạo tuyến 
8. 

Khoa Nhiễm 

Khuẩn tổng hợp  
12 

Khoa khám bệnh cơ 

sở Kim Chung 

    13 
Khoa Cấp cứu cơ sở 

Kim Chung 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA  ỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

2/8 Nơi nhận  Bổ sung: khoa Cấp cứu cơ sở Kim Chung 

Khoa khám bệnh 

4/8 Tài liệu viện dẫn Quy định nội dung, quy trình chăm sóc người 

bệnh toàn diện Ban hành theo Quyết định số 

137/QĐ- NĐTW ngày 16 tháng 3 năm 2016. 

Thay thế Quyết định số 415/QĐ-NĐTW ngày 

25 tháng 10 năm 2011 

 

   

   

   

   



Quy trình sinh hoạt khoa học Điều dưỡng                                                               QT.01.ĐD 

 

 

                     Trang 3/8 

MỤC  ÍCH 

 Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự thực hiện công tác tổ chức 

sinh hoạt khoa học điều dưỡng thường quy hàng tháng của điều dưỡng Bệnh 

viện. 

1. Q Y  ỊNH ÁP DỤNG: 

- Tổ chức sinh hoạt khoa học điều dưỡng cấp bệnh viện tối thiểu 1 lần/quý.  

- Tổ chức sinh hoạt khoa học điều dưỡng cấp khoa tối thiểu 1 lần/tháng. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  

 Quy trình này áp dụng cho tất cả các khoa/phòng khi thực hiện tổ chức sinh 

hoạt khoa học điều dưỡng. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

- Luật khám, chữa bệnh - Quốc hội ban hành ngày 04/12/2009. 

- Quy chế Bệnh viện - Bộ Y tế ban hành năm 1997. 

- Thông tư 07/2011/TT - BYT ban hành ngày 26/1/2011. 

- Quy định nội dung, quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện Ban hành theo 

Quyết định số 137/QĐ- NĐTW ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

5.1. Giải thích thuật ngữ:  

5.2. Từ viết tắt: 

-  BYT:           Bộ Y tế 

-  ĐDTK:        Điều dưỡng trưởng khoa 

-  P.ĐD:          Phòng điều dưỡng 

-  ĐD:             Điều dưỡng       

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

6.1.Quá trình tổ chức sinh hoạt khoa học điều dƣỡng cấp bệnh viện 
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Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan. 

Phòng điều 

dưỡng. 

  Chọn nội dung sinh hoạt 

khoa học điều dưỡng. 

 Phân công khoa chuẩn bị  

bệnh án sinh hoạt khoa học:  

 Tóm tắt bệnh án  

 Hồ sơ bệnh án điều  dưỡng 

(chụp ảnh, scan...) thực tế. 

 Viết phần chỉnh sửa  

 Chuẩn bị báo cáo dạng 

powerpoint. 

 Thông báo mời họp theo BM  

01.ĐD.02  bao gồm: 

 Thành phần tham gia: Điều 

dưỡng trưởng các khoa, 

phòng; Điều dưỡng viên các 

khoa. 

 Thời gian tổ chức, địa 

điểm họp. 

TP. Điều 

dưỡng 

 Nêu lí do buổi sinh hoạt khoa 

học điều dưỡng. 

TP. Điều 

dưỡng 

Bác sỹ 

 Phổ biến kiến thức cập nhật về 

chăm sóc người bệnh. 

Giới thiệu các bài nghiên cứu 

khoa học điều dưỡng. 

Nhắc lại lý thuyết về bệnh học 

liên quan đến bệnh án cần sinh 

hoạt khoa học. 

Điều dưỡng 

được phân 

công 

 Trình bày tóm tắt thực trạng 

phiếu theo dõi làm tại khoa. 

  Nhận xét góp ý kiến về theo dõi, 

chăm sóc và ghi chép của điều 

dưỡng trong hồ sơ bệnh  án. 

Chuẩn bị trước họp 

Khai mạc 

Báo cáo bệnh án 

chăm sóc 

Thảo luận 

Sinh hoạt khoa 

học điều dưỡng 
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Điều dưỡng 

được phân 

công 

 Trình bày nội dung đã được 

chỉnh sửa trên phiếu ghi chép 

chăm sóc điều dưỡng. 

  Nhận xét, góp ý về phiếu chăm 

sóc đã chỉnh sửa. 

TP. Điều 

dưỡng  

 Kết luận những nội dung. 

Thư ký   Tóm tắt biên bản và kết luận 

những nội dung trong quá buổi 

sinh hoạt khoa học theo 

BM.01.ĐD.01 

Phòng điều 

dưỡng. 

  

Báo cáo bệnh án 

chăm sóc chỉnh sửa 

Thảo luận 

Thông qua biên 

bản buổi sinh hoạt 

Lƣu hồ sơ 

Kết luận 
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6.2 Quá trình tổ chức sinh hoạt khoa học điều dƣỡng cấp khoa  

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan. 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

  Chọn nội dung sinh hoạt khoa 

học điều dưỡng. 

 Phân công điều dưỡng chuẩn bị 

buổi sinh hoạt khoa học: 

 Tóm tắt bệnh án  

 Hồ sơ bệnh án điều  dưỡng (chụp 

ảnh, scan...) thực tế. 

 Viết phần chỉnh sửa  

 Chuẩn bị báo cáo dạng 

powerpoint. 

 Thông báo mời họp theo 

BM.01.ĐD.02 bao gồm: 

 Thành phần tham gia: đại diện 

phòng điều dưỡng Bệnh viện, 

đại diện điều dưỡng các khoa, 

điều dưỡng tại khoa. 

 Thời gian tổ chức, địa điểm họp 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

  

Nêu lí do buổi sinh hoạt khoa học. 

ĐD trưởng 

khoa hoặc 

Bác sỹ 

 Phổ biến kiến thức cập nhật về chăm 

sóc người bệnh. 

Nhắc lại lý thuyết về bệnh học. 

Điều dưỡng 

được phân 

công 

 Trình bày tóm tắt thực trạng phiếu 

theo dõi làm tại khoa. 

  Nhận xét góp ý kiến về theo dõi, 

chăm sóc và ghi chép của điều 

dưỡng trong hồ sơ bệnh  án. 

Điều dưỡng 

được phân 

công 

 Trình bày nội dung đã được chỉnh 

sửa trên phiếu ghi chép chăm sóc 

điều dưỡng. 

Khai mạc 

Sinh hoạt khoa 

học điều dưỡng 

Báo cáo bệnh án 

chăm sóc 

Thảo luận 

Báo cáo bệnh án 

chăm sóc chỉnh sửa 

Chuẩn bị trước họp 
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  Nhận xét, góp ý về phiếu chăm sóc 

đã chỉnh sửa. 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

 Kết luận những nội dung. Ghi biên 

bản theo BM.01.ĐD.01 

ĐD hành 

chính (thư ký) 

 

 

 

 

 

Thảo luận 

Lƣu hồ sơ 

Kết luận 
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6. HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ lƣu Ngƣời lƣu Nơi lƣu 
Thời gian 

lƣu 

SHKH cấp bệnh viện 

1 
Biên bản bình phiếu chăm sóc ĐDTK 

P.ĐD 01 năm 2 
Bài powerpoint tóm tắt nội dung 

bình 

P.ĐD 

3 
Bài giảng (Nếu có) ĐDTK 

SHKH cấp khoa 

1 
Biên bản bình phiếu chăm sóc ĐDTK 

Khoa  01 năm 2 
Bài powerpoint tóm tắt nội dung 

bình 

ĐDTK 

3 
Bài giảng (Nếu có) ĐDTK 

7. PHỤ LỤC 

- Biểu mẫu biên bản bình phiếu chăm sóc, sinh hoạt khoa học BM.01.ĐD.01 

- Giấy mời dự sinh hoạt khoa học BM.01.ĐD.02 


