
 

                   

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
BẢNG KIỂM 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  

CHÍCH CHẮP, LẸO, NANG LÔNG MI; 

CHÍCH ÁP XE MI, KẾT MẠC 

(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: BS NGÔ TRUNG THANH 

Họ và tên nhân viên thực hiện:BS VŨ VĂN ĐIỆP 

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: …bác sĩ, … điều dưỡng 2 2 

 

 Trang phục y tế theo quy định (Áo blouse, mũ, khẩu trang) 0,5 0.5 

 Vệ sinh tay 1 1 

 Đeo găng phẫu thuật 0,5 0.5 

1.2  Bệnh nhân 1  

 

 Được giải thích mục đích của phẫu thuật và các tai biến có 

thể xảy ra. 
0,6 

0.6 

 Cam kết đồng ý phẫu thuật 0 0 

 Được vệ sinh trước khi thực hiện QTKT 0.4 0.4 

1.3  Thiết bị và dụng cụ 2  

 

 TTB 0.5 0.5 

 Bộ dung cụ thực hiện QTKT 1 1 

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

1.4  Hồ sơ bệnh án 1  

 

Xét nghiệm: + 

                     + 
0 

 

Chẩn đoán hình ảnh: 0  

BK 14.207 



Thăm dò chức năng: 0  

Khác: 1 1 

2 Các bước thực hiện quy trình kỹ thuật 10  

2.1  Sát khuẩn vùng chích bằng dung dịch betadin 5%. 0.5 0.5 

2.2 Lidocain 2% tê tại chỗ 1 1 

2.3 Dùng cặp cố định, cố định chắp. Chú ý vặn ốc vừa phải 2 2 

2.4 

Dùng dao lưỡi nhỏ rạch kết mạc ở vị trí chắp, nếu rạch 

ngoài đường rạch song song với bờ mi, nếu rạch trong 

đường rạch vuông góc với bờ mi,làm làm sạch ổ chắp ,lẹo 

 

3 

2 

2.5 

- Nếu có bọc xơ tránh làm vỡ bọc chắp, dùng kéo cong 

nhọn phẫu tích lấy gọn chắp. 

 

1 

1 

2.6 Nếu vết rạch quá 5mm. Khâu 1-2 mũi. 1 1 

2.7 
- Tra dung dịch sát khuẩn, dung dịch gây tê bề mặt, mỡ 

kháng sinh. 
1 

1 

2.8 Băng mắt. 0.5 0.5 

2.9    

2.10    

2.11    

3  Theo dõi người bệnh 2  

3.1 

 - Đánh giá tình trạng người bệnh, theo dõi phát hiện 

những dấu hiệu bất thường báo bác sĩ để xử trí kịp thời. 

 - Hướng dẫn Tra thuốc, uống thuốc theo đơn của bác sĩ. 

 - 

1 

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 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 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 

0.5 



 Tổng điểm 20 19 

Ghi chú: QTKT tham khảo tại  Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nhãn 

khoa. 

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) 

 

 

 

 

                          Bs VŨ VĂN ĐIỆP                         BS NGÔ TRUNG THANH 

 

 

                                  



 

BỘ Y TẾ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 3906/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN 

NGÀNH NHÃN KHOA 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP 

ngày 09/3/2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/4/2012 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên ngành Nhãn Khoa của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 89 Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành Nhãn khoa. 

Điều 2. Các Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa này áp dụng cho tất 

cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. 

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh thanh 

tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường 

trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các 

Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyên 

  



 


