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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

HƢỚNG DẪN GHI 

CHÉP HỒ SƠ CHĂM 

SÓC ĐIỀU DƢỠNG 

Mã số: HD.03.HT 

 

Ngày ban hành:     /      / 2020 

 

Lần ban hành: 01 

 

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

trình/ quy định/ hướng dẫn này. 

2. Tài liệu này khi được ban hành có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Ban 

giám đốc bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được cung cấp 01 bản, có đóng dấu Kiểm soát của phòng Quản lý 

chất lượng. Các đơn vị khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu, đề nghị liên hệ với 

phòng Quản lý chất lượng để được hỗ trợ. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu x ô bên cạnh) 

 Ban Giám đốc   
  

 Các phòng chức năng   
  

 Các đơn vị  lâm sàng   
  

 Các đơn vị cận lâm sàng   
  

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I.   MỤC ĐÍCH 

Thống nhất cách ghi chép hồ sơ chăm sóc Điều dưỡng trong toàn bệnh viện. 

II.   PHẠM VI ÁP DỤNG  

 Hồ sơ chăm sóc được áp dụng tại các đơn vị lâm sàng có người bệnh nằm điều trị. Mỗi 

người bệnh có 01 bộ Hồ sơ chăm sóc Điều dưỡng khi điều trị nội trú tại bệnh viện. 

 Tất cả các phiếu liên quan đến đánh giá, thực hiện chăm sóc và theo dõi người bệnh 

(Phiều theo dõi chăm sóc, Phiếu công khai – thực hiện thuốc, Phiếu tư vấn GDSK…) 

được Điều dưỡng/ Kỹ thuật y/ Hộ sinh (ĐD/HS/KTY) thực hiện và dán vào trong Hồ sơ 

chăm sóc. 

III.   TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

1. Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT về Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc 

người bệnh trong bệnh viện. 

2. Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án c a 

Bộ Y tế và theo t nh chất chuyên khoa do bệnh viện quy định. 

3. Theo Quyết định Số 1117/BVBM – QĐ ban hành ngày 07/05/2015 về việc hướng dẫn 

ghi chép phiếu theo dõi và chăm sóc Điều dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai năm 2015. 

4. 83 tiêu ch  đánh giá chất lượng bệnh viện – Bộ Y tế. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

3.1 Giải thích thuật ngữ:  Không. 

3.2 Từ viết tắt: 

 BS:  Bác sỹ 

 BV:  Bệnh viện 

 ĐD:  Điều dưỡng 

 ĐD/KTY/HS: Điều dưỡng/Kỹ thật Y/ Hộ sinh  

 GDSK: Giáo dục sức khỏe 

 MKQ: Mở kh  quản 

 NKQ: Nội kh  quản 

 NB:  Người bệnh. 
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V. NỘI DUNG 

1. QUY ĐỊNH CHUNG  

 Hồ sơ chăm sóc được lập khi người bệnh mới vào khoa điều trị. Các thông số theo dõi 

được ghi ngay sau khi đánh giá, nhận định người bệnh. Các thông số phải trung thực, 

ch nh xác, đầy đ , kịp thời, không trùng lặp. 

 Hồ sơ chăm sóc quy định để tại đầu giường bệnh 

 Hồ sơ chăm sóc quy định ĐD/KTY/HS đơn vị thực hiện; Học viện, học sinh không được 

lập hồ sơ khi NB vào viện. 

 Điều dưỡng chăm sóc phụ trách buồng bệnh sẽ là người chịu trách nhiệm ch nh trong 

việc ghi chép, quản lý Hồ sơ chăm sóc từ khi NB vào viện cho đến khi NB ra viện. 

 Hồ sơ chăm sóc được quy định: 

 Trong giờ hành ch nh: ĐD/KTY/HS tiếp đón/ ĐD/KTY/HS chịu trách nhiệm chăm 

sóc thực hiện. 

 Trong giờ trực các ngày nghỉ thứ bẩy, ch  nhật, nghỉ lễ, tết: ĐD/KTY/HS trực chịu 

trách nhiệm thực hiện. 

 Thông tin chung ghi đầy đ  nội dung: Tên đơn vị;…… Số giường…; Phòng…..Mã 

hồ sơ bệnh án….. 

2.  MỤC A: THÔNG TIN NGƢỜI BỆNH  

1. Ghi đầy đ  thông tin hành ch nh người bệnh: Họ và tên (chữ in hoa). 

2. Ngày/tháng/năm sinh: Ghi đầy đ  thông tin. Giới: Bằng chữ Nam hoặc nữ không ghi tắt. 

3. Địa chỉ: Ghi cụ thể địa chỉ đang ở hiện tại (Số nhà/Phường /Quận, - Xã/Huyện/Tỉnh…). 

4. Khi cần liên hệ: Họ và tên người cần liên lạc; Quan hệ với NB; Số điện thoại di động 

hoặc cố định. 

5. Ngày giờ vào viện: Ghi đầy đ  giờ…Phút…Ngày ..Tháng… Năm,  đối với người bệnh 

từ đơn vị khác trong bệnh viện chuyển đến không phải ghi. 

6. Ngày giờ vào khoa: Ghi đầy đ  giờ…Phút…Ngày ..Tháng… Năm khi bắt đầu tiếp nhận 

NB vào khoa. 

7. Bảo biểm y tế : Phần ô trống () được đánh dấu ( X ) cho phù hợp  

8. Lý do vào viện: Chỉ cần nêu lên triệu chứng ch nh. 

9. Chẩn đoán khi vào viện: Ghi theo chẩn đoán c a BS điều trị hoặc BS khoa khám bệnh 

khi NB mớ  vào viện. 

10. Chẩn đoán bệnh sau 48h: Ghi chẩn đoán sau khi NB được điều trị 2 ngày theo chẩn đoán 

c a BS điều trị. 
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11. Tiền sử bệnh:  Chỉ cần ghi tiền sử bản thân, ngoài bệnh ch nh ghi cụ thể các bệnh khác đi 

kèm. 

12. Tiền sử dị ứng: Phần ô trống () được đánh dấu ( X ) cho phù hợp; Nếu có tiền sử dị 

ứng ghi cụ thể (Thuốc; khác…). 

13. Nơi chuyển đến; Tự đến; Khoa Cấp cứu; Khoa Khám bệnh; Bệnh viện khác chuyển đến; 

Giấy chuyển viện: Phần ô trống () được đánh dấu ( X ) cho phù hợp. 

14. Phương tiện vận chuyển NB vào: Phần ô trống () được đánh dấu ( X ) cho phù hợp. 

15. Ngày ra viện/Chuyển viện/Chuyển khoa: Ghi cụ thể ngày tháng năm. 

16. ĐD/KTY/HS thực hiện ký và ghi rõ họ tên. 

3.  MỤC B: TÌNH TRẠNG NGƢỜI BỆNH LÖC VÀO VIỆN (Theo chuyên khoa) 

 ĐD/KTY/HS đánh giá theo nội dung các chuyên khoa. 

4.  MỤC C: ĐÁNH GIÁ NGƢỜI BỆNH TRƢỚC KHI RA VIỆN 

           Phần ô trống (): được đánh dấu ( X ) cho phù hợp với tình trạng c a người bệnh. 

4.1.  Kết quả Điều Trị:   

 Đỡ/khỏi;  Không đỡ;  Nặng hơn. 

4.2.  Tình trạng ra viện:  

 Ra viện;  Chuyển viện/chuyển khoa;  Chuyển viện khác;  Nặng xin về; Tử vong. 

 Ý thức người bệnh:  Tỉnh;  Lơ mơ;  Hôn mê. 

 Tình trạng Hô hấp:  

 Nhịp thở:  Ghi bằng số lần/phút;  Đo thông số Sp02. 

 Tự thở;  Oxy kính;  Oxy Mask;  NKQ/MKQ;  Thở máy.  

 Dấu hiệu sinh tồn: Đo Mạch; Nhiệt độ; Huyết áp khi người bệnh ra viện. 

 Phương tiện vận chuyển NB:  Tự đi lại;  Ngồi xe đẩy;  Nằm cáng;  Xe cấp cứu. 

5.  MỤC D: HƢỚNG DẪN NGƢỜI BỆNH NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT   

 Đánh giá thực hiện theo phiếu tư vấn giáo dục sức khỏe. 

Ghi chú: 

 Đối với các trường hợp NB chuyển từ đơn vị khác đến khoa phải lập Hồ sơ Điều 

dưỡng c a khoa tiếp nhận người bệnh. 

 Điều dưỡng chăm sóc ký, ghi rõ họ tên và được dán vào trang cuối cùng c a bệnh án. 

 Điều dưỡng trưởng khoa ký và ghi rõ họ tên trước khi trả bệnh án cho phòng KHTH. 
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6.  QUY ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC LOẠI BIỂU MẪU TRONG HỒ SƠ  

 Gáy 1,2,3:  Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (Quyết định Số 1117/BVBM – ban 

hành ngày 07/05/2015 về việc hướng dẫn ghi chép phiếu theo dõi và chăm sóc Điều 

dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai năm 2015) - PL.HD.03.HT.02. 

 Gáy 4:   Bảng đánh giá nguy cơ ngã và hướng dẫn can thiệp (Quy trình quản lý ngã – 

QT.75.HT) - BM.75.HT.02 

 Gáy 5, 6:   Thang điểm Braden đánh giá nguy cơ loét tỳ đè - PL.HD.03.HT.03. 

 Gáy 7:  Phiếu tư vấn GDSK cho NB và gia đình NB (Thực hiện theo Mục C6.2 trong 

83 tiêu ch  đánh giá chất lượng bệnh viện – Bộ Y tế) - PL.HD.03.HT.04. 

 Gáy 8,9:  Bảng thống kê sử dụng vật tư tiêu hao (Thông tư Số 50/2017/TT – BYT – 

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi ph  khám bệnh, chữa bệnh 

ngày 29/12 /2017) - PL.HD.03.HT.05. 

 Gáy 10:  Phiếu theo dõi đánh giá theo chuyên khoa: Tùy vào từng chuyên khoa như: 

Phiếu thử đường máu (CK Nội tiết), phiếu theo dõi lọc máu (CK HSTC),… 

 Gáy 11:   Các loại giấy tờ khác theo quy định. 

 Gáy 12 -18:  Phiếu công khai thực hiện thực hiện thuốc cho NB (Quy trình công khai 

và thực hiện thuốc - QT.71.HT) - BM.71.HT.01; BM.71.HT.02; BM.71.HT.03 

 

VI.  PHỤ LỤC 

 

STT Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1.  Mẫu Hồ sơ chăm sóc  PL.HD.03.HT.01 

2.  Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh PL.HD.03.HT.02 

3.  Bảng đánh giá nguy cơ ngã và hướng dẫn can thiệp BM.75.HT.02 

4.      Thang điểm Braden đánh giá nguy cơ loét tỳ đè         PL.HD.03.HT.03 

5.  Phiếu tư vấn GDSK cho NB và gia đình NB PL.HD.03.HT.04 

6.  Bảng thống kê sử dụng vật tư tiêu hao PL.HD.03.HT.05 

7.  

Phiếu công khai thực hiện thực hiện thuốc cho NB ở 03 

biểu mẫu sau:  

- Phiếu thực hiện thuốc  

- Bảng theo dõi điều trị  

- Bảng theo dõi điều trị 

 

 

BM.71.HT.01 

BM.71.HT.02 

BM.71.HT.03 
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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

ĐƠN VỊ:………………………. 

 

              MÃ BỆNH ÁN:…….…………… 

              SỐ GIƢỜNG:……….,PHÕNG:…………. 

 

HỒ SƠ CHĂM SÓC 
 

 

A. THÔNG TIN NGƢỜI BỆNH: 

1. Họ & tên:……..………………………………………………............................. 

2. Ngày/tháng/năm sinh:………./............/.............. 3. Giới:.………. 

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. 

5. Khi cần liên hệ với:……………………………………Điện thoại:……………… 

6. Ngày giờ vào viện: …………..giờ………...phút, ngày ……….../………../……………. 

7. Ngày giờ vào khoa: ………….giờ………...phút, ngày ………./…………/……………. 

8. Bảo hiểm y tế:           có       không 

9. Lý do vào viện: …………………………………………………….. ……………... 

10. Chẩn đoán lúc vào viện:………………………………………………… 

11. Chẩn đoán sau 48h:…. ……………………………………. …………… 

12. Tiền sử bệnh: ………………………………………………………………….. 

 Bệnh kèm theo:           Có      Không 

13. Tiền sử dị ứng:        Có      Không.   

 Nếu có: Thuốc…………………………….Khác…..…………………………………… 

14. Nơi chuyển đến:   Tự đến        Khoa Cấp cứu     Khám bệnh        Đơn vị khác  

 Giấy chuyển viện:  Có      Không 

15. Phương tiện vận chuyển người bệnh vào viện: 

    Tự đi lại         Ngồi xe đẩy       Nằm cáng          Xe cấp cứu 

16. Ngày ra viện/Chuyển viện/Chuyển khoa: .………/…….…../………….. 

          

                                                                                     ĐIỀU DƢỠNG TIẾP ĐÓN  

                                                                                            (ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Trang 1) 

 

  

PL.HD.03.HT.01  
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 B. TÌNH TRẠNG NGƢỜI BỆNH LÖC VÀO VIỆN (Theo chuyên khoa)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 (Trang 2) 

PL.HD.03.HT.01 (tiếp) 
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GÁY 1: PHIẾU THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC NGƢỜI BỆNH 

 

 

GÁY 2: PHIẾU THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC NGƢỜI BỆNH 

GÁY 3:  PHIẾU THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC NGƢỜI BỆNH  

GÁY 4: BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGÃ VÀ HƢỚNG DẪN CAN THIỆP  

GÁY 5: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ PHÂN LOẠI LOÉT 

GÁY 6: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ PHÂN LOẠI LOÉT 

GÁY 7: PHIẾU TƢ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NB VÀ GIA ĐÌNH NB 

GÁY 8,9: PHIẾU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ  THEO CHUYÊN KHOA 

GÁY 10 : BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG VẬT TƢ TIÊU HAO 

GÁY 11: BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG VẬT TƢ TIÊU HAO 

GÁY 12 - 18: PHIẾU THỰC HIỆN THUỐC CHO NGƢỜI BỆNH  

 

 

 

 

 

(Trang 3) 

 

 

PL.HD.03.HT.01 (tiếp) 
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D. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NGƢỜI BỆNH TRƢỚC KHI RA VIỆN 

1. Kết quả điều trị 

   Khỏi/đỡ        Không đỡ        Nặng hơn      

2. Tình trạng ra viện: 

   Cho ra viện        Chuyển Viện/Chuyển khoa        Chuyển viện 

khác      Nặng xin về         Tử vong    Tự ý  

-  Ý thức NB:     Tỉnh         Lơ mơ       Hôn mê 

- Tình trạng Hô hấp: 

 + Nhịp thở : ……. . . lần/ phút ;   SPO2 ……… %        

    +  Tự thở       Oxy kính       Oxy Mask        NKQ/MKQ  Thở máy 

-  Dấu hiệu sinh tồn: 

       Mạch:………l/phut;         Nhiệt độ: ……. …..       Huyết áp:………… mmHg         

- Phương tiện vận chuyển:   

        NB tự đi lại      Ngồi xe đẩy    Nằm cáng     Xe cấp cứu 

E. HƢỚNG DẪN NGƢỜI BỆNH NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT: 

Thực hiện đầy đ  theo phiếu tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB và gia đình NB 

      Có                Không 

 

 

 

ĐIỀU DƢỠNG CHĂM SÓC 

         (ký, ghi rõ họ tên) 

     Ngày …… tháng…… năm 20…… 

ĐIỀU DƢỠNG TRƢỞNG 

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

(Trang 4) 

  

PL.HD.03.HT.01 (tiếp) 



 

 

 
BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

   

Họ và tên 
NB:…………………………… Tuổi:……….. Giới:…………………………. 

ĐƠN VỊ:……………………………………. 

 

Mã 
ID:……………………………… Chẩn đoán:……………………………………. 

BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGÃ VÀ HƯỚNG DẪN CAN THIỆP (Dùng để đánh giá người bệnh)  

Nội dung Cách tính điểm 
Thời gian đánh giá 

              

1. Tiền sử ngã 
Không 0               

Có 25               

2. Có bệnh lý đi kèm 
Không 0               
Có 15               

3. Sử dụng hỗ trợ đi lại 

Đi lại không cần hỗ trợ, nghỉ ngơi tại giường 0               

Xe lăn, nạng chống, khung tập đi, cáng, xe điện, người hỗ trợ 15               

Phải vịn vào bàn ghế, bờ tường xung quanh để đi lại 30               

4. Đang được truyền TM/có máy 
theo dõi/dẫn lưu/thở ôxy 

Không 0               

Có 20               

5. Tư thế bất thường khi di 
chuyển 

Bình thường 0               

Yếu/Nằm trên giường/Bất động 10               

Không thăng bằng 20               

6. Tình trạng tinh thần 
Định hướng được bản thân 0               

RLYT (Quên, lú lẫn, kích thích, hôn mê) 15               

Không có nguy cơ:(0đ);Nguy cơ thấp:(<25đ);Nguy cơ TB: (25-45đ);Nguy cơ cao:(>45đ) Tổng điểm:                                                                                                                                                                  

Người đánh giá(ghi rõ tên)               

PHÒNG NGỪA CHUẨN CHO TẤT CẢ NGƯỜI BỆNH: TỪ BƯỚC 1 -  BƯỚC 6 (Từ 0 - <25 điểm) 
Thời gian can thiệp 

              
1. Đảm bảo chuông gọi hoạt động được, hướng dẫn NB cách sử dụng và nơi đặt chuông (nếu có).               

2. Khuyên người bệnh/gia đình người bệnh về nguy cơ ngã và cách gọi giúp đỡ               

3. Đặt giường bệnh, cáng ở mức phù hợp và bánh xe đã được khóa               

4. Đảm bảo thành giường, cáng  luôn luôn được nâng lên               

5. Khuyên người bệnh tránh thay đổi tư thế đột ngột               

6. Tư vấn tác dụng phụ của thuốc (nếu có) như: (thuốc an thần/thuốc gây mê/huyết áp/lợi tiểu…)               
NGUY CƠ TRUNG BÌNH: CAN THIỆP TỪ BƯỚC 1 - BƯỚC 9 (Từ 25 - 45 điểm)               

7. Đặt biển báo (hình ảnh) nguy cơ ngã và giáo dục người bệnh/gia đình người bệnh               

8. Trợ giúp người bệnh trong đi lại và vận chuyển                

9. Đeo vòng tay màu vàng cho người bệnh và đảm bảo NB luôn đeo vòng tay                
NGUY CƠ CAO: CAN THIỆP TỪ BƯỚC 1 - BƯỚC 13 (Từ >45 điểm)               

10. Hỗ trợ người bệnh trong sinh hoạt hàng ngày. Chú ý người bệnh trong khi đi vệ sinh               

11. Khuyến khích NB khi ngồi phải có người bên cạnh và thông báo ngay cho điều dưỡng khi rời khỏi phòng               

12. Điều dưỡng quan sát, theo dõi NB 3 giờ/lần                

13. Cố định người bệnh nếu cần thiết               

Người can thiệp(ghi rõ tên)               

BM.75.HT.02 



                                                                               Trang 2/13 

                                                      Thang điểm Braden đánh giá nguy cơ loét tỳ đè 
                              Họ và tên NB: ……………………………………Mã ID:………………………Giường:………………………ĐD thực hiện……………………. 
TIÊU CHÍ  

ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM/ MÔ TẢ 

1 2 3 4 

CẢM NHẬN BỊ 
ĐÈ ÉP 
Khả năng đáp ứng 
phù hợp khi bị đè ép 

HOÀN TOÀN HẠN CHẾ 
- Không đáp ứng bằng lời nói hoặc hành 
động đối với các k ch th ch đau do suy 
giảm ý thức hoặc an thần 
HOẶC 
- Hạn chế khả năng cảm nhận đau hầu như 
trên toàn thân 

RẤT HẠN CHẾ 
- Chỉ đáp ứng lại k ch th ch đau. Không 
thể thể hiện mình khó chịu ngoài việc 
rên hoặc trằn trọc. 
HOẶC 
- Suy giảm cảm giác dẫn đến hạn chế 
khả năng cảm nhận đau và khó chịu 
trên ½ cơ thể 

HẠN CHẾ ÍT 
- Đáp ứng lại các yêu cầu bằng lời nói nhưng 
không thể luôn luôn thể hiện mình khó chịu 
hoặc cần lăn trở 
HOẶC 
Có chút ít suy giảm  cảm giác dẫn đến hạn 
chế khả năng cảm  nhận đau hoặc khó chịu ở 
1 hoặc 2 chi 

KHÔNG HẠN CHẾ 
- Đáp ứng lại các yêu cầu bằng lới nói. 
Không có suy giảm cảm giác gây hạn 
chế khả năng cảm nhận hoặc thông báo 
đau hay khó chịu. 

ĐỘ ẨM ƢỚT 
Mức độ da tiếp xúc 
chỗ ẩm ướt 

THƢỜNG XUYÊN ẨM ƢỚT 
- Da thường xuyên bị ẩm ướt bởi mồ hôi, 
nước tiểu,…  
- Thấy ẩm ướt mỗi khi người bệnh vận 
động hoặc lăn trở 

RẤT ẨM ƢỚT 
- Hay thấy da ẩm ướt nhưng không phải 
lúc nào cũng vậy.  
- Tấm lót cần phải thay ít nhất 1 lần 
mỗi tua trực. 

THỈNH THOẢNG ẨM ƢỚT 
Da thỉnh thoảng bị ẩm ướt, gần như mỗi 
ngày lại cần thay thêm một tấm lót nữa.  

HIẾM KHI ẨM ƢỚT 
Da thƣờng khô, chỉ cần định kỳ thay 
tấm lót như thường quy 

HOẠT ĐỘNG 
Mức độ hoạt động 
thể lực 

TẠI GIƢỜNG BỆNH 
Giới hạn tại giƣờng 

TRÊN XE LĂN 
- Không có hoặc bị hạn chế rất nhiều 
khả năng đi lại.  
- Phải hỗ trợ để ngồi ghế hoặc xe lăn 

THỈNH THOẢNG ĐI LẠI 
- Thỉnh thoảng đi lại trong ngày, nhưng đi 
đoạn rất ngắn, có hoặc không có hỗ trợ.  
- Thời gian ch  yếu ở trên giường hoặc ghế 

ĐI LẠI ĐỀU ĐẶN 
- Đi ra ngoài phòng  t nhất 2 lần/ngày 
và đi vào trong phòng  t nhất 2 giờ 1 lần 
trong thời gian đi bộ. 

VẬN ĐỘNG 
Khả năng thay đổi 
và kiểm soát tư thế 

HOÀN TOÀN BẤT ĐỘNG 
Không thể thay đổi tư thế mà không cần 
đến sự hỗ trợ 

VẬN ĐỘNG RẤT HẠN CHẾ 
- Thỉnh thoảng thay đổi tư thế chút ít 
nhưng không có khả năng tự mình thay 
đổi tư thế thường xuyên hoặc đáng kể 

VẬN ĐỘNG HẠN CHẾ ÍT 
Tự mình thay đổi tư thế thường xuyên, mặc 
dù chưa nhiều 

KHÔNG HẠN CHẾ VẬN ĐỘNG 
Thay đổi tư thế nhiều và thường xuyên 
mà không cần hỗ trợ 

DINH DƢỠNG 
Cách thức đưa thức 
ăn vào cơ thể 
1
NPO: Không qua 

miệng 
2
IV: nuôi dưỡng tĩnh 

mạch 
3
TPN: hoàn toàn qua 
đường tiêu hóa 

RÂT KÉM 
- Không bao giờ ăn hết suất.  
- Hiếm khi ăn được hơn 1/3 khẩuphần. 
Mỗi ngày ăn từ 2 bữa có đạm (thịt hoặc 
các sản phẩm từ sữa) trở xuống.  
- Ít sử dụng các loại nước uống. Không 
dùng dịch bổ sung dinh dưỡng 
HOẶC 
Không ăn qua miệng và/hoặc nuôi đường 
tĩnh mạch từ 5 ngày trở lên.  

KHÔNG ĐẦY ĐỦ 
- Hiếm khi ăn hết suất và hầu như chỉ 
ăn khoảng ½ khẩu phần. Mối ngày ăn 
từ 3 bữa có đạm (protein hoặc sản 
phẩm từ sữa mỗi ngày. 
- Thỉnh thoảng uống chế phẩm bổ sung 
dinh dưỡng 
HOẶC 
Nhận được khẩu phần lỏng hoặc ăn qua 
ống thông  t hơn lượng tối ưu  

ĐẦY ĐỦ 
- Hầu hết các bữa ăn được hơn nửa suất. Ăn 
tổng cộng 4 bữa có đạm (thịt, sản phẩm từ sữa) 
mỗi ngày.  
- Thỉnh thoảng bỏ bữa nhưng thường uống 
chế phẩm bổ sung khi có. 
HOẶC 
Nuôi dưỡng qua ống thông hoặc chế độ ăn 
hoàn toàn qua đường tiêu hóa, gần như đáp 
ứng được nhu cầu dinh dưỡng. 

TỐT 
- Bữa nào cũng ăn gần hết suất. Không 
bao giờ bỏ bữa. 
- Thường ăn tổng cộng hơn 4 bữa có 
đạm và các sản phẩm từ sữa. Thỉnh 
thoảng ăn thêm giữa các bữa. Không 
cần dùng thêm các chế phẩm dinh 
dưỡng bổ sung 

MA SÁT VÀ 
TRƢỢT 

CÓ VẤN ĐỀ 
- Cần sự trợ giúp một phần hoặc tối đa khi 
di chuyển.  
- Không thể nâng hết người mà phải trượt 
trên ga giường.  
- Thường xuyên trượt xuống giường hoặc 
ghế, cần sự trợ giúp tối đa để chỉnh lại tư 
thế. 
- Liệt cứng, co cứng hoặc k ch động dẫn 
đến gần như luôn luôn phải chịu ma sát. 

CÓ NGUY CƠ 
- Dịch chuyển yếu ớt hoặc cần trợ giúp 
tối thiểu. Trong khi dịch chuyển, da có 
thể trượt ở mức độ nhất định trên ga 
giường, ghế, dây an toàn hoặc các thiết 
bị khác.  
- Hầu hết thời gian duy trì được tư thế 
tương đối tốt ở ghế, giường nhưng 
thỉnh thoảng bị trượt xuống. 

KHÔNG VẤN ĐỀ 
- Dịch chuyển ở giường và ghế độc lập và cơ 
đ  khỏe để nâng người hoàn toàn khi vận 
động.  
- Duy trì tư thế tốt ở giường hoặc ghế. 

 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI PL.HD.03.HT.03  



                                                                               Trang 3/13 

 

 

                                                 Thang BRADEN rút gọn – Đánh giá nguy cơ loét do tỳ đè 

Họ và tên NB: ………………………………………….Mã ID:…………………………..Giƣờng:……………………………………………… 

Chẩn đoán:……………………………………………..Ngày vào viện:……………….. 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM/ MÔ TẢ Ngày  

1.  2.  3.  4.            

CẢM NHẬN BỊ ĐÈ ÉP 

 

Hoàn toàn hạn chế 

 

Rất hạn chế 

 

Hạn chế ít 

 

Không hạn chế 

 

          

ĐỘ ẨM ƢỚT Thường xuyên ẩm 

ướt 

Rất ẩm ướt 

 

Thỉnh thoảng ẩm 

ướt 

Hiếm khi ẩm ướt 

 

          

HOẠT ĐỘNG Thường  nằm tại 

giường bệnh 

Thường ngồi trên xe 

lăn 

Thỉnh thoảng đi lại 

 

Đi lại đều đặn 

 

          

VẬN ĐỘNG 

 

Hoàn toàn bất động 

 

Vận động rất hạn chế 

 

Vận động hạn chế ít 

 

Không hạn chế 

vận động 

          

DINH DƢỠNG 

 

Rất kém 

  

Không đầy đ   Đầy đ  

 

Tốt 

 

          

MA SÁT VÀ TRƢỢT Có vấn đề 

 

Có nguy cơ 

 

Không vấn đề 

 

           

Tổng điểm 
          

Phân loại 
          

Điều dƣỡng thực hiện 
          

Tổng điểm dao động từ 6-23, điểm càng thấp cho thấy nguy cơ càng cao. 

Phân loại nguy cơ: 

(1) Nguy cơ rất cao: Tổng điểm ≤ 9    (3) Nguy cơ trung bình: Tổng điểm 13-14 

(2)  Nguy cơ cao: Tổng điểm 10-12    (4) Nguy cơ thấp: Tổng điểm 15-18               (5) Không có nguy cơ: 19-23 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

Đơn vị: 

 

PL.HD.03.HT.03 (tiếp) 


