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PHÒNG ĐIỀU DƯỠNGPHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH ĐEO VÒNG TAY

CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ

MỤC TIÊU & ĐỐI TƯỢNG

Mục tiêu:

– Nhận diện và chống nhầm lẫn bệnh nhân

– Hạn chế thấp nhất các nguy cơ có thể dẫn

đến các sai sót trong y khoa

Đối tượng:

Tất cả bệnh nhân nội trú

DỤNG CỤ

– Vòng đeo tay

– Mã Code BN

– Kéo

TÌNH HUỐNG

– Họ và tên: LÊ HOÀNG LONG
– Giới tính: Nam
– Ngày, tháng, năm sinh:15/01/2017
– Số hồ sơ: 17.078063

BN có chỉ định nhập viện được làm hồ sơ
và in mã Code tại Khoa Khám Bệnh. Điều
dưỡng nhận bệnh tiếp nhận bệnh nhân tại
khoa Nội Tổng Hợp.
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Chào hỏi TNBN, giới thiệu tên, chức danh ĐD

2. Rửa tay nhanh

3. Cân đo BN, khai thác phần thông tin hành

chánh

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4. Kiểm tra thông tin trên hồ sơ và mã Code

xác định chính xác thông tin:

– Họ và tên bệnh nhân

– Ngày, tháng, năm sinh

– Giới tính

– Số hồ sơ

5. Cắt mã Code, cho vào vòng đeo tay

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

6. Mời thân nhân kiểm tra lại thông tin trên vòng

đeo tay

7. Điều dưỡng tiến hành đeo vòng đeo tay cho

bệnh nhân, tránh quá chật hoặc quá rộng.

8. Dặn dò TNBN một số điều cần thiết, cám ơn

thân nhân bệnh nhân đã hợp tác.

LƯU Ý

 Trường hợp sai thông tin trên mã Code, báo

phòng nhập viện in lại mã Code mới.

 Trường hợp BN bị tuột mất vòng đeo tay,

thông tin trên mã Code bị mờ, vòng đeo tay

quá chật tiến hành đeo lại vòng đeo tay mới

như các bước trên.
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN!CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


