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BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ  

KHOA/PHÒNG………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 202.. 

 

PHIẾU NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH  

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Dành cho Điều dưỡng trưởng khoa) 
 

1. Điều dưỡng trường khoa................... 

- Họ và tên: .............................................................................. 

- Số chứng chỉ hành nghề KBCB:................................................................................. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: ........................................................................................ 

 2. Học viên: 

- Họ và tên: ............................................................................. 

- Số CMND/Thẻ căn cước:........................................................................................ 

- Thời gian thực hành: từ ngày …/…/…. đến ngày …/…/…. 

- Chuyên khoa đăng ký thực hành: Nhi khoa 

- Địa điểm thực hành (tên khoa thực hành):..................................................................... 

3. Kết quả thực hành: 

Mức Diễn giải các mức 

0 Không đánh giá 

1 Chỉ quan sát - chưa thực hiện được 

2 Thực hiện được, có giám sát trực tiếp (cầm tay chỉ việc) 

3 Thực hiện được, có giám sát gần 

4 Chỉ cần kiểm tra kết quả chính, giám sát từ xa  

5 Thực hiện thành thạo và có thể hướng dẫn người khác 
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NĂNG 

LỰC 
KỸ NĂNG 

MỨC ĐỘ  

ĐẠT ĐƯỢC 

1  Hỏi bệnh sử và khám thực thể 

1.1 
Trường hợp cấp cứu: hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, chọn 

lọc thông tin có giá trị 
1 2 3 4 5 

1.2 Sử dụng từ ngữ đơn giản trong hỏi bệnh sử 1 2 3 4 5 

1.3 
Đảm bảo an toàn, tạo sự thoải mái và tôn trọng riêng tư của 

người bệnh trong lúc khám 
1 2 3 4 5 

2  Chỉ định và phân tích kết quả xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán 

 
Cân nhắc chi phí, hiệu quả trong chỉ định xét nghiệm và 

thông tin cho người bệnh biết chi phí xét nghiệm 
1 2 3 4 5 

3  Ghi chép hồ sơ bệnh án 

3.1 
Ghi thông tin người bệnh chính xác, ghi nhận thời điểm 

thăm khám đúng và dễ đọc 
1 2 3 4 5 

3.2 Tuân thủ quy chế hồ sơ bệnh án 1 2 3 4 5 

4 Làm việc nhóm 

4.1 
Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên đối 

với mỗi nhiệm vụ 
1 2 3 4 5 

4.2 
Trao đổi với thái độ tôn trọng, tự trọng, trung thực, tạo 

điều kiện để thành viên nhóm tham gia trao đổi thông tin 
1 2 3 4 5 

4.3 Biết lắng nghe khi trao đổi với các thành viên nhóm 1 2 3 4 5 

4.4 
Điều chỉnh nội dung và cách diễn đạt để phù hợp với từng 

thành viên nhóm 
1 2 3 4 5 

4.5 

Hiểu rõ vai trò, giới hạn của bản thân và tìm trợ giúp từ 

những thành viên khác nhằm tối ưu hóa việc chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

1 2 3 4 5 

4.6 Sẳn sàng giúp đỡ khi đồng nghiệp cần 1 2 3 4 5 

4.7 Đặt mục tiêu chăm sóc người bệnh của nhóm lên cao nhất 1 2 3 4 5 

5  Nhận biết các tình huống cấp cứu, đánh giá và xử trí ban đầu 

5.1 Xác định được tình trạng cấp cứu của người bệnh 1 2 3 4 5 

5.2 Hồi sức cơ bản thành thạo 1 2 3 4 5 
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6 
 Giải thích, tư vấn, để tạo sự đồng thuận của người bệnh hoặc người thân 

trước khi làm xét nghiệm, thủ thuật, phẫu thuật 

6.1 

Thông tin cho người bệnh và gia đình, đảm bảo họ hiểu chỉ 

định, lợi ích, rủi ro, nguy cơ biến chứng và lựa chọn thay 

thế 

1 2 3 4 5 

6.2 
Ghi lại các thảo luận và lưu giữ các cam kết đồng thuận 

trong hồ sơ bệnh án 
1 2 3 4 5 

7 
 Phát hiện lỗi cá nhân và hệ thống, giúp cải thiện an toàn trong chăm sóc 

người bệnh 

7.1 
Phát hiện được sai sót trong hệ thống y tế (sự cố y khoa và 

lỗi tiềm ẩn) 
1 2 3 4 5 

7.2 Dám nói khi thấy có sai sót hoặc lỗi tiềm ẩn 1 2 3 4 5 

7.3 Biết nhận ra sai sót của bản thân và có kế hoạch cải tiến 1 2 3 4 5 

 

- Năng lực thực hành chuyên khoa sẽ được tính dựa trên tổng điểm của các mục trong bảng trên. 

Điểm đạt là 80% của yêu cầu học viên: >60/75 điểm: 

  KHÔNG ĐẠT  ĐẠT   

- Ý thức, tổ chức kỷ luật trong thời gian thực hành: 

  KHÔNG ĐẠT  ĐẠT   

 

 ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 


