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Sắp xếp, bố trí phân luồng khu vực điều trị 

Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết

Chuẩn bị nhân sự và tổ chức làm việc

Một số điểm cần lưu ý trong các quy trình làm việc

NỘI DUNG 



LỰA CHỌN VỊ TRÍ LÀM ICU CÁCH LY

Khoa Hồi sức tích cực hoặc cấp cứu.

Nơi đã được trang bị sẵn các phương tiện cho hồi sức cấp cứu

• Tận dụng nguồn lực sẵn có

• Tiết kiệm thời gian và chi phí

Cần có phương án phân luồng, vận chuyển các bệnh nhân khác



SẮP XẾP, PHÂN LUỒNG KHU VỰC ĐIỀU TRỊ 

Khu vực hành chính: Khu vực đệm: Khu vực bệnh nhân



KHU VỰC BỆNH NHÂN

Khu vực bệnh nhân

- Thông thoáng: 

- Không bật điều hòa

- Giường bệnh, 

- Phương tiện điều trị, cấp cứu.

- Phương tiện theo dõi Bn

- Phương tiện liên lạc: camera

- …



KHU VỰC BỆNH NHÂN



KHU VỰC BỆNH NHÂN



KHU VỰC ĐỆM

Khu vực đệm: 

- Để trang thiết bị hỗ trợ: 

- Tủ thuốc,

- Máy móc cần thiết:

• khí máu, 

• Siêu âm

• X.quang

- Nơi nhân viên trực tiếp

theo dõi bn tạm nghỉ. 

- Nơi nhập liệu.

- …



KHU VỰC ĐỆM



KHU VỰC HÀNH CHÍNH

Khu vực hành chính:

- Họp giao ban

- Lưu giữ HSBA

- Thực hiện các công việc

hành chính (hoàn thiện

HSBA, cho thuốc, XN, …)

- Trung tâm theo dõi, giám

sát, điều khiển

- Monitor trung tâm, 

Camera trung tâm



KHU VỰC HÀNH CHÍNH



CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

Phương tiện chẩn đoán:

✓Máy khí máu, Đường máo, Điện tim, 
siêu âm, Xquang tại giường…

Phương tiện điều trị: 

✓Hỗ trợ hô hấp: 

▪ Oxy, Khí nén, 

▪ Xe cấp cứu đường thở, 

▪ Máy thở, 

▪ máy ECMO…

✓ Theo dõi huyết động: PICCO, 
BTĐ..

✓Máy lọc máu: 

✓…



CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

Phương tiện theo dõi:

✓Monitor trung tâm

✓Camera giám sát

Phương tiện liên lạc: 

✓ Bộ đàm

✓ Bệnh án điện tử

✓Google form

✓ Thiết bị Tele- ICU 

✓…
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CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

Phương tiện phòng hộ PPE:

✓Khẩu trang N95: 

✓Kính, mạng che mặt.

✓Quần áo phòng hộ

✓…

Hàng ngày cần kiểm: 

✓Mức tiêu thụ hàng ngày (thay đổi theo số

BN và NVYT tham gia)

✓Cơ số hiện còn: 

✓Cần bù: 



TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Xây dựng kế hoạch nhân sự theo các kịch bản, dựa trên:

✓Số lượng bệnh nhân; tình trạng bệnh. 

✓Tình hình công việc cụ thể, đảm bảo chất lượng theo dõi, chăm sóc BN.

✓Hạn chế tối đa nhân sự phải làm việc tiếp xúc trực tiếp. Bảo vệ, tiết kiệm nguồn lực con người. 

✓Tiết kiệm PPE trong trường hợp đại dịch, thiếu nguồn lực; hạn chế việc thay mặc PPE.



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Kế hoạch khi có 1-6 Bệnh nhân

Bác sĩ điều trị trực tiếp: 

✓Số lượng 03 bác sĩ thay nhau vào phòng trực tiếp. 

✓Làm ca 12h (nghỉ giữa ca, hoặc có thể ra khu đệm nếu BN tương đối ổn định)

✓Trực tiếp khám, đánh giá, theo dõi, ra y lệnh xử lý cấp cứu. 

✓Cung cấp thông tin ra bên ngoài để => hoàn thiện hồ sơ bệnh án. 

✓ Yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài nếu vượt quá khả năng. 

✓Có khả năng nhận định, đánh giá và xử lý các tình huống cấp cứu người bệnh. 



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Kế hoạch khi có 1-6 Bệnh nhân

Bác sĩ hỗ trợ vòng ngoài: 

✓Số lượng: 01 Bác sĩ. 

✓Làm hành chính, và thường trực ngay quanh khu BN. 

✓Nhiệm vụ chính: 

• Hoàn thiện hồ sơ bệnh án: Ghi chép tổng hợp diễn biến bệnh nhân, cho thuốc, các xét

nghiệm, tổng hợp báo cáo diễn biến bệnh nhân, tham gia báo cáo, hội chẩn…

• Hỗ trợ theo dõi bệnh nhân, tham gia cấp cứu trong các tình huống cần hỗ trợ



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Kế hoạch khi có 1-6 Bệnh nhân

Điều dưỡng chăm sóc: 

✓Điều dưỡng ICU

✓Số lượng: lý tưởng 01 ĐD/ 01 Bn nặng ICU. Thực tế: 1-3 Bn -> 02 điều dưỡng. 3-5 

Bn 04 điều dưỡng/ Ca.

✓Làm việc theo ca. Thời gian ca 6-8-12h tùy thuộc vào mức độ nặng BN, nguồn nhân

lực, điều kiện thời tiết. Thực tế hiện tại làm ca 12h (nghỉ giữa ca 15-30 phút)

✓Nhiệm vụ chính: 

• Thực hiện y lệnh (thuốc, dinh dưỡng, xét nghiệm, phụ thụ thuật…)

• Đánh giá, theo dõi diễn biến bệnh nhân. Xử lý các tình huống cấp cứu. 

• Chăm sóc vệ sinh người bệnh (chăm sóc hô hấp, thay đổi tư thế hút đờm, thay băng…)



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Kế hoạch khi có 1-6 Bệnh nhân

Điều dưỡng hỗ trợ và hành chính: 

✓Điều dưỡng hỗ trợ: 

➢Số lượng 01 ĐD; Làm việc theo ca. mỗi ca 12h. 

➢Nhiệm vụ chính: 

• Hỗ trợ điều dưỡng chăm sóc

• Lĩnh các thuốc, vật tư tiêu hao và các phương tiện cần thiết phía trong. 

• Đưa và gửi xét nghiệm. 

• Hỗ trợ điều dưỡng hành chính hoàn thiện các việc hành chính của điều dưỡng

✓Điều dưỡng hành chính:  

✓Số lượng 01-02. làm các công việc hành chính. Hoàn thiện hồ sơ BA phần điều

dưỡng, lĩnh thuốc vât tư tiêu hao, thanh toán viện phí…



TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Kế hoạch khi có 1-6 Bệnh nhân

Nhân viên hỗ trợ khác: 

✓Hộ lý: công việc hộ lý, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân toàn diện

✓Nhân viên vệ sinh, đảm bảo vệ sinh trong các khu vực làm việc

✓Nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn. Giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn

Lãnh đạo khoa: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, điều dưỡng trưởng:

➢ bao quát và điều hành công việc chung



MỘT SỐ LƯU Ý 
TRONG CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

Bác sĩ: 

✓Thăm khám và nhận định

✓Ra y lệnh, thực hiện các thủ thuật cấp cứu điều trị

✓Ghi chép hồ sơ bệnh án

Điều dưỡng chăm sóc: 

✓Nhận định, theo dõi bệnh nhân

✓Thực hiện y lệnh

✓ghi chép hồ sơ

Điều dưỡng hành chính: Lĩnh thuốc

Các quy trình khác: Hội chẩn chuyên môn



PHỐI HỢP LÀM VIỆC

• Kiểm soát
nhiễm khuẩn

• Ban lãnh
đạo khoa

• Điều dưỡng
hỗ trợ, hành
chính

• Bác sĩ
vòng
ngoài

BS trực
tiếp

Điều
dưỡng

chăm sóc

Hộ lý
Nhân

viên vệ
sinh



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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