
 CỤC HẬU CẦN QUÂN ĐOÀN 4  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN QUÂN Y 4  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số: 119/QĐ-BV4  Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2017 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế thường trực Bệnh viện Quân y 4 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 

 
 

Căn cứ vào Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Căn cứ chế độ công tác chuyên môn bệnh viện ban hành kèm theo 

Quyết định số 673/QĐ-CQY ngày 23/5/2002 của Cục trưởng Cục Quân y; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp 

chống dịch;  

Căn cứ Thông tư số 109/2014/TT-BQP ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù đối 

với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm việc theo chế độ hợp 

đồng lao động trong các cơ sở y tế Quân đội và chế độ phụ cấp chống dịch;  

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-BV4 ngày 26/8/2015 của Giám đốc Bệnh 

viện Quân y 4 về việc định mức nhân lực trong một phiên trực và điều chỉnh chế 

độ phụ cấp thường trực, phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Quân y 4; 

Căn cứ tình hình thực tế bệnh viện; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp, Trưởng ban Điều dưỡng 

Bệnh viện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thường trực Bệnh 

viện Quân y 4. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 3. Chủ nhiệm các khoa, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH; L25. 
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CỤC HẬU CẦN QUÂN ĐOÀN 4  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2017 
 

   

QUY CHẾ 

Thường trực Bệnh viện Quân y 4 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-BV4 ngày 01 tháng 3 năm 2017 

của Giám đốc Bệnh viện Quân y 4) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định về chế độ thường trực Bệnh viện Quân y 4 

được ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-BV4 ngày 01 tháng 3 năm 2017 

của Giám đốc Bệnh viện Quân y 4.  

Đối tượng áp dụng theo Quy chế này bao gồm cán bộ nhân viên của Bệnh 

viện Quân y 4. 

Điều 2. Cán bộ nhân viên thường trực tại Bệnh viện Quân y 4 phải đảm 

bảo 24/24 giờ để cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán, điều trị kịp thời cho người 

bệnh, chỉ rời khỏi vị trí thường trực khi đã hết phiên thường trực và bàn giao 

cho phiên thường trực mới. 

Buổi trưa: nhận trực lúc 11h00’, bàn giao trực lúc 13h30’. 

Buổi chiều: nhận trực lúc 16h15’, bàn giao trực lúc 06h45’ sáng hôm sau. 

Ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết: nhận trực lúc 06h45’, bàn giao 

trực lúc 06h45’ sáng hôm sau. 

Điều 3. Thời gian, thành phần dự giao ban phiên thường trực và giao ban 

Bệnh viện buổi sáng. 

1. Giao ban phiên thường trực  

* Thời gian, thành phần 

- Ngày thường: bắt đầu lúc 16h15’, thành phần gồm trực chỉ huy, trực viện, 

trực phẫu thuật, trực sản, trực gây mê hồi sức, trực điều dưỡng cấp cứu, trực điều 

dưỡng các khoa (A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4), trực y vụ, trực ban trưởng. 

- Ngày nghỉ:  

+ Buổi sáng bắt đầu lúc 06h45’, thành phần gồm kíp cũ, kíp mới: trực chỉ 

huy, trực viện, trực phẫu thuật, trực gây mê hồi sức, trực sản, trực y vụ, trực ban 

trưởng, trực công nghệ thông tin. 
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+ Buổi chiều bắt đầu lúc 16h15, thành phần gồm trực chỉ huy, trực viện, 

trực phẫu thuật, trực sản, trực gây mê hồi sức, trực điều dưỡng cấp cứu, trực 

điều dưỡng các khoa (A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4), trực y vụ, trực ban trưởng. 

2. Giao ban buổi sáng Bệnh viện 

- Thời gian: bắt đầu lúc 07h30’ 

- Thành phần: Ban giám đốc, trực chỉ huy, trực viện (kíp cũ, mới), trực 

phẫu thuật (kíp cũ, mới), trực gây mê hồi sức, trực sản, trực y vụ, trực ban 

trưởng (kíp cũ, mới), Trưởng ban KHTH, Chủ nhiệm chính trị, Chủ nhiệm khoa 

Dược, Chủ nhiệm Hậu cần. 

Điều 4. Cán bộ nhân viên thường trực tại Bệnh viện Quân y 4 không được 

uống rượu, bia, không ăn uống tại bàn làm việc và phòng hành chính của Khoa 

Cấp cứu; không tự ý đổi trực hoặc nhờ người khác trông hộ khi chưa được sự 

đồng ý của thường trực lãnh đạo (trực chỉ huy Bệnh viện), khi vắng mặt để giải 

quyết công việc riêng (tắm rửa, ăn cơm…) phải có người thay thế và nhanh 

chóng quay lại vị trí thường trực. 

Điều 5. Trong khi làm nhiệm vụ thường trực, bảo đảm đúng tư thế, tác 

phong, xưng hô đúng mực, không cười nói ồn ào gây phản cảm đối với người 

bệnh, người nhà người bệnh. Hạn chế làm việc riêng, không sử dụng máy vi tính 

Khoa cấp cứu để truy cập Internet. 

Điều 6. Thường trực Bệnh viện Quân y 4 gồm: thường trực lãnh đạo, 

thường trực lâm sàng, thường trực cận lâm sàng, thường trực hành chính, bảo vệ. 

Kíp trực đảm bảo đúng vị trí thường trực: 

- Thường trực lãnh đạo (trực chỉ huy): tại khu nhà Ban Giám đốc.  

- Thường trực lâm sàng: 

+ Bác sỹ trực viện, trực phẫu thuật, trực cọc 1 nội, trực cọc 2 ngoại, trực 

cọc 3, trực điều dưỡng, hộ lý cấp cứu: tại Khoa Cấp cứu 

+ Trực sản: tại Khoa A3 

+ Trực gây mê hồi sức: tại Khoa B1 

+ Trực điều dưỡng: tại các khoa 

+ Trực dược: tại quầy thuốc Khoa Cấp cứu. 

- Thường trực cận lâm sàng: tại Khoa XN-CĐHA 

- Thường trực hành chính, bảo vệ: 

+ Trực tài chính: tại quầy thu tiền Khoa Cấp cứu 

+ Trực y vụ: tại Ban KHTH 
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+ Trực ban, trực điện nước: tại phòng trực ban Bệnh viện 

+ Trực công nghệ thông tin: tại phòng trực công nghệ thông tin 

+ Trực xe cấp cứu: tại Ban hậu cần. 

 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ  

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KÍP THƯỜNG TRỰC  

 

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kíp thường trực. 

1. Chức năng 

Kíp thường trực gồm cán bộ nhân viên thực hiện công tác chuyên môn, 

xử lý mọi tình huống diễn biến của người bệnh, đồng thời đảm bảo an ninh trật 

tự trong Bệnh viện. 

Trường hợp có diễn biến đột xuất, ngoài khả năng giải quyết thì báo cáo 

thường trực lãnh đạo (chỉ huy Bệnh viện) để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

 a) Giải quyết cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và xử lý diễn biến bệnh; 

đảm bảo an ninh trật tự trong phiên trực. 

b) Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh thực 

hiện nghiêm túc nội quy bệnh viện và tuân thủ chế độ điều trị. 

Điều 8. Một số quy định cụ thể đối với các chức danh thường trực  

1. Đối với thường trực lãnh đạo (trực chỉ huy Bệnh viện) có nhiệm vụ 

- Kiểm tra đôn đốc các phiên thường trực trong Bệnh viện. 

- Duy trì giao ban phiên thường trực, dự giao ban Bệnh viện và có nhận 

xét chung về tình hình phiên thường trực. 

- Trực tiếp giải quyết các vụ việc bất thường về an ninh xảy ra trong Bệnh 

viện. Chỉ đạo trực y vụ, trực ban thông báo cho cơ quan công an để phối hợp 

theo mức độ của vụ việc. Báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp quản lý Bệnh viện 

về những trường hợp đặc biệt, đột xuất xảy ra vượt quá thẩm quyền giải quyết. 

- Chủ trì hội chẩn, cho ý kiến giải quyết về chuyên môn, ký duyệt mổ cấp 

cứu trong phiên thường trực. 

2. Đối với thường trực lâm sàng 

2.1.Bác sỹ trực viện có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình chung trong phiên thường trực (tập 

trung nội khoa). 

- Điều hành nhân lực trong phiên thường trực để hoàn thành nhiệm vụ. 
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- Quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người bệnh có chỉ định 

chuyển viện. Tùy tình trạng người bệnh có thể phân công từ điều dưỡng đến bác 

sỹ thường trực tham gia chuyển viện. 

- Cho y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sỹ thường trực 

mời và người bệnh nặng đang điều trị nội trú có diễn biến bất thường (chủ yếu 

bệnh nội khoa). Khi người bệnh cấp cứu đông hoặc cấp cứu những trường hợp 

nặng, bác sỹ trực viện có trách nhiệm huy động các bác sỹ, điều dưỡng thường 

trực cùng tham gia xử lý. 

- Báo cáo, xin ý kiến hoặc mời trực chỉ huy Bệnh viện hội chẩn trong 

trường hợp vượt quá khả năng giải quyết về chuyên môn và các trường hợp đặc 

biệt như dịch bệnh, thảm hoạ, cấp cứu hàng loạt…  

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên thường trực ít nhất 3 lần trong phiên 

thường trực. Tăng cường tầm soát người bệnh đến cấp cứu và người bệnh điều 

trị nội trú, đặc biệt người bệnh nặng theo dõi cấp bệnh viện. 

- Tham gia khám bệnh ngoài giờ 

- Phân công bác sỹ trong phiên thường trực tham gia phụ mổ, tham gia 

khám bệnh ngoài giờ. Được ký duyệt mổ cấp cứu trong phiên thường trực 

- Khám và ra y lệnh điều trị người bệnh nội trú (nội khoa) các ngày nghỉ 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết (Có thể tăng cường bác sỹ trong phiên thường trực 

nếu người bệnh nội trú đông). 

- Thông báo với trực ban đồng thời báo cáo trực chỉ huy trong trường hợp 

mất an ninh trật tự trong Bệnh viện. 

2.2. Bác sỹ trực phẫu thuật có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình ngoại khoa trong phiên thường trực. 

- Được quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người bệnh có chỉ 

định chuyển viện và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người bệnh trong 

quá trình chuyển viện. 

- Cho y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sỹ thường trực 

mời và người bệnh nặng đang điều trị nội trú có diễn biến bất thường (chủ yếu 

bệnh ngoại khoa). Khi người bệnh cấp cứu đông hoặc cấp cứu những trường hợp 

nặng, bác sỹ trực phẫu thuật có trách nhiệm huy động các bác sỹ, điều dưỡng 

thường trực cùng tham gia xử lý. 

- Tiến hành khám xét, chỉ định phẫu thuật, đề nghị hội chẩn và trực tiếp 

phẫu thuật cho người bệnh. Ngoài thời gian phẫu thuật, xử lý người bệnh nội trú 

phải thường xuyên có mặt tại khoa cấp cứu để tham gia khám, điều trị người 

bệnh đến cấp cứu. 

- Nắm chắc các trường hợp cấp cứu người bệnh về ngoại khoa trong phiên 

thường trực đặc biệt các trường hợp nặng. Buổi sáng trước khi bàn giao phiên 

thường trực, phải tiến hành điểm bệnh các trường hợp theo dõi bệnh ngoại khoa 

lưu lại trong đêm tại Khoa Cấp cứu, cho hướng giải quyết, sau đó đi nắm tình 

hình người bệnh điều trị nội trú. 
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- Tham gia khám bệnh ngoài giờ khi được trực viện phân công. 

- Khám và ra y lệnh điều trị người bệnh nội trú (ngoại khoa) các ngày 

nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết (Có thể báo trực viện tăng cường bác sỹ 

thường trực khám và ra y lệnh điều trị khi người bệnh nội trú đông). 

- Thông báo với trực ban đồng thời báo cáo bác sỹ trực viện trong trường 

hợp mất an ninh trật tự trong Bệnh viện. 

2.3. Bác sỹ trực cọc 1 Nội có nhiệm vụ 

- Nhận trực và bàn giao phiên thường trực cho bác sĩ Khoa Cấp cứu hoặc 

bác sĩ phiên thường trực mới (ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). Khi vắng 

mặt do đi học, công tác ngoại viện…không trực tiếp nhận và bàn giao phiên trực 

được, phải phân công bác sỹ trực cọc 2 ngoại thực hiện. 

- Tiến hành khám xét, ra y lệnh điều trị người bệnh đến cấp cứu và theo 

dõi xử lý người bệnh được bàn giao. Các trường hợp người bệnh là sản phụ phải 

tiến hành khám xét trước khi mời trực sản khám. 

- Ra y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sĩ thường trực mời 

- Được quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người bệnh có chỉ 

định chuyển viện và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người bệnh trong 

quá trình chuyển viện. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các thành viên trong phiên thường trực thực hiện 

đầy đủ các y lệnh 

- Trực tiếp phân công thời gian ca trực đối với các bác sĩ thường trực 

(trừ trực viện, trực phẫu thuật), mỗi ca trực 01 bác sỹ cùng thức với điều 

dưỡng; riêng trực cọc 1 nội xếp trực ca cuối để nắm lại tình hình người 

bệnh (khám xét lại, cho người bệnh về hay vào viện hoặc mời bác sỹ 

thường trực khác …), làm công tác bàn giao, việc bàn giao phải ghi đầy đủ 

nội dung vào sổ bàn giao và ký nhận. Khi người bệnh cấp cứu đông hoặc 

cấp cứu những ca nặng, bác sỹ trực cọc 1 nội có trách nhiệm báo bác sỹ 

trực viện, trực phẫu thuật để huy động các bác sỹ, điều dưỡng thường trực 

cùng tham gia xử lý. 

- Tham gia khám bệnh ngoài giờ khi được trực viện phân công. 

- Khám và ra y lệnh điều trị người bệnh nội trú (nội khoa) các ngày nghỉ 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết khi trực viện phân công. 

- Thông báo với trực ban đồng thời báo cáo bác sỹ trực viện trong trường 

hợp mất an ninh trật tự trong Bệnh viện. 

2.4. Bác sỹ trực cọc 2 ngoại có nhiệm vụ 

- Đảm bảo có mặt đúng giờ tại khoa cấp cứu trong phiên thường trực, nếu 

có việc bận đột xuất đến muộn phải báo cáo trực viện 

- Nhận trực và bàn giao phiên thường trực cho bác sỹ Khoa Cấp cứu hoặc 

bác sỹ phiên thường trực mới (ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết) khi bác sỹ 

trực cọc 1 nội phân công thực hiện ( trường hợp bác sỹ trực cọc 1 nội vắng mặt 

do đi học, công tác ngoại viện…) 
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- Tiến hành khám xét, ra y lệnh điều trị người bệnh đến cấp cứu và theo 

dõi xử lý người bệnh được bàn giao. Các trường hợp người bệnh là sản phụ phải 

tiến hành khám xét trước khi mời trực sản khám. 

- Ra y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sỹ thường trực mời 

- Được quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người bệnh có chỉ 

định chuyển viện và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người bệnh trong 

quá trình chuyển viện. 

- Tham gia phụ mổ; khám bệnh ngoài giờ khi được trực viện phân công. 

- Khám và ra y lệnh điều trị người bệnh nội trú (ngoại khoa) các ngày 

nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết khi trực viện phân công. 

- Chấp hành sự phân công thời gian ca trực của bác sỹ trực cọc 1 nội, 

cùng thức với điều dưỡng, nếu có việc đột xuất (phụ mổ, chuyển viện…) phải 

báo cáo bác sỹ trực cọc 1 nội. 

- Buổi sáng trước khi bàn giao cho phiên thường trực mới, phải cùng các 

bác sỹ thường trực khác khám lại người bệnh lưu trong đêm và người bệnh mới 

vào cấp cứu, không dồn hết việc cho bác sỹ trực ca cuối. 

- Thông báo với trực ban đồng thời báo cáo bác sỹ trực viện trong trường 

hợp mất an ninh trật tự trong Bệnh viện. 

2.5. Bác sỹ trực cọc 3 có nhiệm vụ 

- Đảm bảo có mặt đúng giờ tại khoa cấp cứu trong phiên thường trực, nếu 

có việc bận đột xuất đến muộn phải báo cáo trực viện 

- Tiến hành khám xét, ra y lệnh điều trị người bệnh đến cấp cứu và theo 

dõi xử lý người bệnh được bàn giao. Các trường hợp người bệnh là sản phụ phải 

tiến hành khám xét trước khi mời trực sản khám. 

- Không được tự ý quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người 

bệnh có chỉ định chuyển viện mà phải báo cáo bác sỹ trực viện hoặc bác sỹ trực 

cọc 2 ngoại trở lên. 

- Tham gia phụ mổ; khám bệnh ngoài giờ khi được trực viện phân công. 

- Chấp hành sự phân công thời gian ca trực của bác sỹ trực cọc 1 nội, 

cùng thức với điều dưỡng, nếu có việc đột xuất (phụ mổ, chuyển viện…) phải 

báo cáo bác sỹ trực cọc 1 nội. 

- Buổi sáng trước khi bàn giao cho phiên thường trực mới, phải cùng các 

bác sỹ thường trực khác khám lại người bệnh lưu trong đêm và người bệnh mới 

vào cấp cứu, không dồn hết việc cho bác sỹ trực ca cuối. 

- Thông báo với trực ban đồng thời báo cáo bác sỹ trực viện trong trường 

hợp mất an ninh trật tự trong Bệnh viện. 

2.6. Trực sản: 

2.6.1. Bác sỹ trực sản có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình người bệnh sản phụ khoa đến cấp cứu 

và người bệnh đang điều trị nội trú tại khoa A3. 
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- Tiến hành khám xét, ra y lệnh điều trị người bệnh sản phụ khoa đến cấp 

cứu, theo dõi xử lý người bệnh được bàn giao. 

- Ra y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sỹ thường trực mời 

- Được quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với người bệnh sản 

phụ khoa có chỉ định chuyển viện và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của 

người bệnh trong quá trình chuyển viện. 

- Khám và ra y lệnh điều trị người bệnh nội trú (Khoa A3) các ngày nghỉ 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết. 

- Tiến hành khám xét, chỉ định phẫu thuật, đề nghị hội chẩn và trực tiếp 

phẫu thuật cho người bệnh sản phụ khoa (trường hợp bác sỹ trực sản trong phiên 

thường trực chưa phải là phẫu thuật viên, kịp thời báo trực y vụ mời bác sỹ sản 

khác vào tăng cường). 

2.6.2. Nữ hộ sinh có nhiệm vụ 

- Tiếp nhận, hướng dẫn sản phụ đến khám bệnh cấp cứu hoặc vào khoa 

điều trị, thực hiện đúng quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.  

- Thăm khám thai, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đỡ đẻ, theo dõi chuyển dạ chu 

đáo mọi mặt trước khi sản phụ đẻ. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường phải 

báo cáo bác sỹ trực sản xử lý kịp thời. 

- Thực hiện đỡ đẻ thường, phụ bác sỹ trực sản thực hiện kỹ thuật đỡ đẻ khó.  

- Thực hiện đầy đủ, chính xác y lệnh của bác sỹ điều trị, thường xuyên theo 

dõi tình trạng sản phụ và trẻ sơ sinh, kịp thời báo cáo bác sỹ điều trị khi có diễn 

biến bất thường và ghi đầy đủ các diễn biến vào phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc. 

- Nhận và bàn giao tình trạng sản phụ, người bệnh, thuốc, công việc, tài 

sản đầy đủ với kíp thường trực. 

- Bảo quản tài sản, thuốc và các thiết bị y tế, hồ sơ bệnh án; vệ sinh buồng 

bệnh và buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công. 

2.6.3. Trực hộ lý khoa A3 có nhiệm vụ 

- Thực hiện vệ sinh sạch đẹp, ngăn nắp trật tự trong các buồng bệnh, 

buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, buồng làm việc của khoa. 

- Phục vụ người bệnh, phụ điều dưỡng chăm sóc người bệnh toàn diện 

- Thu gom, quản lý chất thải trong khoa.  

- Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của bác sỹ 

trực sản, điều dưỡng, nữ hộ sinh khoa A3 trong phiên thường trực. 

2.7. Trực gây mê hồi sức: 

2.7.1. Bác sỹ trực gây mê hồi sức có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình phẫu thuật, tình hình người bệnh nội 

trú khoa B1 trong phiên thường trực  

- Tiến hành khám xét, ra y lệnh điều trị người bệnh cấp cứu vào khoa B1 

và theo dõi xử lý người bệnh được bàn giao 
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- Trực tiếp khám người bệnh cấp cứu có chỉ định phẫu thuật, tham gia hội 

chẩn, phối hợp với bác sỹ trực phẫu thuật chuẩn bị đầy đủ cuộc phẫu thuật và 

chịu trách nhiệm chính về công tác gây mê hồi sức cho người bệnh phẫu thuật 

theo chỉ định. 

- Ra y lệnh giải quyết các trường hợp cấp cứu khi bác sỹ thường trực mời 

- Hướng dẫn, đôn đốc các thành viên trong phiên thường trực tại khoa B1 

thực hiện đầy đủ các y lệnh. 

- Không được tự ý quyết định chuyển bệnh viện tuyến trên đối với 

người bệnh nội trú tại khoa B1 có chỉ định chuyển viện mà phải báo cáo bác 

sỹ trực viện. 

2.7.2. Điều dưỡng, kỹ thuật viên trực gây mê hồi sức có nhiệm vụ 

- Thực hiện y lệnh của bác sỹ trực gây mê hồi sức  

- Trước cuộc phẫu thuật: chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc 

cho cuộc phẫu thuật. Kiểm tra họ tên người bệnh, chỉ định phẫu thuật trước khi 

đưa người bệnh lên bàn phẫu thuật. Phụ phẫu thuật viên điều chỉnh bàn phẫu 

thuật, đèn phẫu thuật, mặc áo vô khuẩn. 

- Trong cuộc phẫu thuật: sắp xếp dụng cụ theo thứ tự, tiếp dụng cụ cho 

phẫu thuật viên theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.  

- Sau cuộc phẫu thuật kiểm tra lại dụng cụ, băng, gạc. Nếu phát hiện thiếu 

phải báo ngay cho phẫu thuật viên để đề phòng sót dụng cụ trong cơ thể người 

bệnh. Vệ sinh thiết bị bàn phẫu thuật sau mỗi cuộc phẫu thuật. 

- Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật khi còn ở khoa và phát 

hiện tai biến để báo cáo cho bác sỹ trực gây mê hồi sức xử lý kịp thời. 

- Tăng cường khoa cấp cứu khi được phân công. 

2.8. Trực điều dưỡng cấp cứu có nhiệm vụ 

- Tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu và người bệnh khám ngoài giờ tại 

khu vực phòng khám có chỉ định sang cấp cứu lưu (điều dưỡng khám ngoài giờ 

có trách nhiệm hộ tống người bệnh sang cấp cứu lưu bàn giao cho trực điều 

dưỡng cấp cứu). 

- Đăng ký thông tin người bệnh và kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, báo 

cáo bác sỹ thường trực. 

- Thực hiện y lệnh điều trị, chăm sóc, theo dõi người bệnh theo đúng quy 

định kỹ thuật bệnh viện.  

- Phối hợp, tham gia xử lý người bệnh sản khoa vào cấp cứu. 

- Nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện nghiêm chỉnh nội 

quy bệnh viện. 

- Bảo quản hồ sơ bệnh án, tủ thuốc, vật tư trang bị y tế tại Khoa Cấp cứu 

- Phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường báo cáo bác sỹ thường 

trực, đồng thời ghi đầy đủ diễn biến vào phiếu theo dõi. 
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- Tăng cường khám ngoài giờ khi được phân công. 

- Riêng điều dưỡng Khoa Cấp cứu trong phiên thường trực được chỉ định 

làm kíp trưởng, có trách nhiệm phân công điều dưỡng dự giao ban phiên 

thường trực và báo cáo tình hình người bệnh đến khám bệnh, cấp cứu, chuyển 

viện, tai nạn bộ đội…; phân công thời gian ca trực điều dưỡng (mỗi ca trực 

gồm 01 điều dưỡng chia làm 04 ca, còn lại 01 điều dưỡng làm nhiệm vụ tăng 

cường ca đầu và ca cuối), kíp trưởng kíp trực điều dưỡng xếp trực ca cuối để 

nắm tình hình người bệnh, báo cáo trực…; Phân công thời gian ca trực hộ lý 

(mỗi ca trực 01 hộ lý). Khi người bệnh cấp cứu đông hoặc cấp cứu những ca 

nặng, theo sự chỉ đạo của bác sỹ thường trực, điều dưỡng ca trực huy động các 

điều dưỡng thường trực khác cùng tham gia xử lý. 

2.9. Trực hộ lý cấp cứu có nhiệm vụ 

- Đón tiếp người bệnh đến cấp cứu, đưa người bệnh đi làm xét nghiệm 

cận lâm sàng và vận chuyển người bệnh ra xe cấp cứu khi chuyển viện hoặc đưa 

người bệnh vào khoa điều trị. 

- Đảm bảo vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự khu vực khoa cấp cứu. 

Riêng buồng trực viện, trực phẫu thuật, buồng trực bác sỹ, buồng trực điều 

dưỡng và hộ lý, đúng 06h00 sáng hàng ngày trực hộ lý tiến hành dọn vệ sinh 

(đến giờ đó, các bác sỹ thường trực, trực điều dưỡng, hộ lý phải thức dậy để tiếp 

tục làm nhiệm vụ). 

- Cùng với điều dưỡng, chăm sóc người bệnh cấp cứu theo y lệnh và thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của bác sỹ thường trực, 

kíp trưởng kíp trực điều dưỡng. 

2.10. Trực điều dưỡng tại các khoa có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình người bệnh nội trú (tổng số người 

bệnh cũ, vào viện, ra viện, chuyển khoa đến, chuyển khoa đi, tử vong, chuyển 

bệnh viện tuyến trên, hiện có…), người bệnh cần theo dõi cấp viện của khoa 

mình trong phiên thường trực. 

- Thực hiện y lệnh, điều trị chăm sóc, theo dõi người bệnh theo đúng quy 

định kỹ thuật bệnh viện. Nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh thực 

hiện nghiêm chỉnh nội quy bệnh viện. 

- Bảo quản hồ sơ, tủ thuốc, tài sản của khoa. 

- Phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường báo cáo bác sỹ thường 

trực, đồng thời ghi đầy đủ diễn biến vào phiếu theo dõi. 

- Tăng cường khoa cấp cứu khi được phân công. 

2.11. Trực Dược có nhiệm vụ 

- Đảm bảo cấp phát thuốc, vật tư y tế cho các khoa theo quy chế công tác 

Khoa Dược.  
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- Phối hợp kíp khám ngoài giờ cấp phát thuốc cho người bệnh đến khám 

bệnh ngoại trú. 

- Tổng hợp, lập báo cáo thuốc, vật tư y tế trong phiên thường trực theo 

quy định. 

3. Đối với thường trực cận lâm sàng được tổ chức riêng thành 03 bộ 

phận xét nghiệm, siêu âm - điện tim – điện não, CT Scanner - X.quang, có 

nhiệm vụ: 

- Làm các xét nghiệm cấp cứu và các kỹ thuật cận lâm sàng để phục vụ 

cho việc chẩn đoán và điều trị theo yêu cầu của thường trực lâm sàng. 

- Phối hợp kíp khám ngoài giờ làm các xét nghiệm, các kỹ thuật cận lâm 

sàng để phục vụ người bệnh đến khám bệnh ngoại trú theo chỉ định của kíp 

khám ngoài giờ.  

- Tham gia hội chẩn khi bác sỹ trực viện yêu cầu.  

- Tiếp đón người bệnh ân cần, chu đáo; hỗ trợ điều dưỡng, hộ lý trực cấp 

cứu đưa người bệnh lên bàn chụp phim X.quang… khi cần. 

- Thường trực bộ phận xét nghiệm trực tiếp đi mua máu khi có yêu cầu. 

4. Đối với thường trực hành chính, bảo vệ 

4.1. Trực Y vụ có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình chung trong phiên trực  

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong phiên thường trực thực hiện y 

lệnh và chấp hành quy chế chuyên môn, các quy định của bệnh viện 

- Theo dõi tình hình khám bệnh ngoài giờ, báo cáo trực viện hoặc kíp 

trưởng kíp khám ngoài giờ tăng cường bác sỹ, điều dưỡng… 

- Báo xe chuyển viện, xe cấp cứu ngoại viện, xe đi mua máu. 

- Lập biên bản tử vong, báo cơ quan công an và trực tiếp làm việc với cơ 

quan công an, người nhà người bệnh tử vong, cấp giấy báo tử…trong phiên 

thường trực. 

- Phối hợp cùng trực chỉ huy, trực viện, trực ban giải quyết các sự vụ mất 

an ninh trật tại bệnh viện hoặc các sự vụ có liên quan khác. 

- Nắm và báo cáo tình hình tai nạn bộ đội…theo quy định. 

4.2. Trực Ban có nhiệm vụ 

- Dự giao ban và báo cáo tình hình chung trong phiên trực (Trực ban trưởng) 

- Phối hợp với lực lượng vệ binh tăng cường tuần tra canh gác trong bệnh 

viện, thường xuyên có mặt tại khu vực Khoa Cấp cứu, đặc biệt trong những 

ngày cao điểm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết để bảo đảm an ninh trật tự. 

- Khi nhận được thông báo của kíp thường trực về tình hình mất an ninh 

trật tự, phải kịp thời cùng lực lượng vệ binh có mặt ngay. 

- Phối hợp cùng trực chỉ huy, trực viện, trực y vụ giải quyết các sự vụ mất 

an ninh trật tại bệnh viện hoặc các sự vụ có liên quan khác. 
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- Nắm và báo cáo tình hình tai nạn bộ đội…theo quy định. 

4.3. Trực công nghệ thông tin có nhiệm vụ 

- Dự giao ban phiên thường trực vào buổi sáng thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết. 

- Bảo đảm phần mềm khám chữa bệnh ngoại trú được hoạt động 

thông suốt. 

- Khắc phục kịp thời các sự cố máy tính, máy in… hoặc các lỗi do nhân 

viên sử dụng mắc phải. 

- Tăng cường khám ngoài giờ khi được phân công. 

4.4. Trực Điện nước có nhiệm vụ 

- Có mặt thường xuyên tại phòng trực ban, phối hợp cùng trực ban, 

lực lượng vệ binh kiểm tra đôn đốc người bệnh, người nhà người bệnh giữ 

gìn an ninh trật tự, thực hành tiết kiệm điện, nước và chấp hành nội quy 

bệnh viện. 

- Bảo đảm cho máy phát điện hoạt động ngay sau khi mất điện đột xuất 

05 phút. 

- Sửa chữa điện, nước hỏng bất thường để bảo đảm đủ điện, nước dùng 

cho cấp cứu, điều trị, sinh hoạt của người bệnh. 

- Kiểm tra, nhắc nhở kíp khám ngoài giờ tắt các thiết bị điện (đèn, quạt, 

máy điều hòa…) sau buổi khám ngoài giờ. 

4.5. Trực Tài chính có nhiệm vụ 

- Phối hợp kíp khám ngoài giờ thu tiền đồng chi trả và chênh lệch, thu tiền 

viện phí và các khoản thu khác đối với người bệnh ngoại trú và nội trú. 

- Tổng hợp, lập báo cáo các khoản thu, chia tiền bồi dưỡng kíp khám 

ngoài giờ, nộp báo cáo và số tiền thu được trong phiên thường trực về cho thủ 

quỹ theo quy định. 

4.6. Trực xe cấp cứu có nhiệm vụ 

- Phải sẵn sàng ở vị trí quy định, bảo đảm đưa, đón người bệnh an toàn 

theo quy chế cấp cứu. Hỗ trợ nhân viên y tế trong quá trình chuyển viện khi 

có yêu cầu.  

- Bảo đảm có xe ô tô cứu thương sẵn sàng làm nhiệm vụ chuyển viện, cấp 

cứu ngoại viện, mua máu…khi có lệnh điều xe. 

- Thường xuyên kiểm tra phương tiện trang bị trên xe ô tô cứu thương 

(Bình ô xy, máy hút đờm nhớt…) và kịp thời báo Khoa Dược bổ sung. 

- Kiểm tra bảo quản xe sạch, thường xuyên lau chùi, tra dầu mỡ để đảm 

bảo xe tốt. 

- Sau khi chuyên chở người bệnh truyền nhiễm hoặc tử vong phải tiến 

hành ngay việc tẩy uế, khử khuẩn. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ an toàn giao thông, trong phiên thường 

trực nghiêm cấm lái xe ô tô cứu thương uống rượu, bia. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Quy chế này được áp dụng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Căn 

cứ quy chế này, Ban Kế hoạch tổng hợp, Ban Điều dưỡng lên lịch thường trực. 

Lịch trực hàng tuần được gửi về các đầu mối khoa ban vào chiều thứ 2.  

Chủ nhiệm khoa, ban có trách nhiệm phổ biến quy chế thường trực Bệnh 

viện cho cán bộ nhân viên biết và thực hiện./.  

 

 GIÁM ĐỐC 
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