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“Thảo luận lâm sàng và trao đổi y khoa “ là chuyên đề 
thứ 4 trong chương trình đào tạo điều dưỡng ung thư 
nhi. Những chuyên đề này được hoàn thành với sự 
cộng tác từ những điều dưỡng chuyên ngành trong 
nhóm SEAPHO*. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự 
đóng góp của những điều dưỡng và bác sỹ dưới đây:



MỤC TIÊU 

¡ Lựa chọn ca lâm sàng và sử dụng hiệu quả
trong đào tạo điều dưỡng

¡ Những yếu tố cơ bản khi lựa chọn ca lâm 
sàng cho thảo luận

¡ Sử dụng phương pháp SBAR trong trao 
đổi / giao tiếp y khoa

Kaplan, B. (2019)



CHIA NHÓM 
THẢO LUẬN !

Tên 

Nơi công tác 

Vị trí chuyên môn 

Món ăn yêu thích 



THẢO LUẬN LÂM SÀNG LÀ GÌ ?

Thảo luận trên ca 
lâm sàng là 
phương pháp hiệu 
quả để nâng cao 
tự tin và tư duy 
phân tích  

Nhiều ca lâm sàng 
giúp đưa ra những vấn 
đề nan giải bắt buộc 
người tham gia phải  
đưa ra giải pháp cụ thể

Thảo luận lâm sàng có 
thể được dùng để:
* nhìn nhận và đánh giá 
lại những trải nghiệm 
trong quá khứ

* Thực hành  cho 
những khả năng có thể
xảy ra trong điều trị
lâm sàng 

Thảo luận lâm sàng rất 
hữu ích trong :

* diễn biến bệnh đặc 
biệt

* Kỹ năng điều dưỡng 

* Giảng dạy  bệnh nhân 
và gia đình 

Sprang, S. (2010)



NHỮNG YẾU TỐ CƠ
BẢN TRONG THẢO 
LUẬN LÂM SÀNG 

Tình huống điều 
dưỡng 

Biểu hiện bệnh /triệu 
chứng bệnh  

Xét nghiệm  

Chỉ định điều dưỡng   

Kế hoạch điều 
trị

Đánh giá nguy cơ và 
phòng ngừa    



MỘT BÀI THẢO LUẬN LÂM SÀNG TỐT CẦN…

Phù hợp và thực tế Có đầy đủ thông tin và 
dữ liệu 

Cách viết và diễn đạt 
hợp lý 

Khuyến khích người 
tham gia đánh giá và sử
dụng tư duy phân tích 

Sprang, S. (2010)



THẢO LUẬN LÂM 
SÀNG -
BẢO

¡ 1 điều dưỡng chăm sóc 
cho 1 bé trai 11 tuổi tên 
Bảo. Bé bị ung thư xương 
chày bên phải. Bảo đang 
nằm viện với mẹ và đang 
truyền hoá chất ngày thứ
2 doxorubicin và 
cisplatin qua cống truyền 
tĩnh mạch port-a-cath.



THẢO LUẬN LÂM SÀNG - BẢO

¡ Trong khi truyền doxorubicin, Bảo kêu 
đau và cảm giác bỏng khu vực truyền.  

¡ Điều dưỡng nhận thấy vùng da trên cổng 
truyền có dấu hiệu mẩn đỏ.  

¡ Điều dưỡng quyết định truyền tiếp vì chỉ
còn 5 phút nữa là hết thuốc.

Newcastle (2013)



THẢO LUẬN LÂM SÀNG – BẢO

¡ Khi điều dưỡng quay lại thì thấy Bảo 
khóc vì đau ở cổng truyền port-a-cath .  
Kim truyền đã ra ngoài vị trí. Mẹ Bảo rất 
lo lắng.

¡ Điều dưỡng thấy khu vực truyền tấy đỏ, 
sưng và có bọng nước .  

¡ Điều dưỡng gọi bác sĩ để có hướng điều 
trị tiếp theo .



DOXORUBICIN (ADRIAMYCIN)

¡ Doxorubicin là một dạng hoá chất truyền, 
được sử dụng trong điều trị nhiều dạng ung 
thư. 

¡ Là hoá chất thuộc nhóm anthracycline

¡ Doxorubicin là hoá chất dễ gây giộp ra,  cháy 
ven – vesicant

¡ Vesicants là những thuốc có khả năng gây tổn 
thương vùng tế bào xung quanh khi chảy ra 
khỏi ven truyền 



THĂM DÒ Ý 
KIẾN!

¡ Ca lâm sàng chúng ta vừa nói tới có tương tự
những ca bạn đã gặp không?

¡ Theo bạn, điều dưỡng có nên dừng truyền 
thuốc khi Bảo than đau và bỏng rát không?

¡ Theo bạn thì tại sao Bảo lại than đau và bị
mẩn đỏ trong khi truyền Doxorubicin?

¡ Bệnh viện nơi bạn đang công tác có điều lệ
hoặc quy trình nào khi truyền thuốc dễ gay 
bỏng da/cháy ven không?

¡ Bệnh viện của bạn có điều lệ hoặc quy trình 
chăm sóc nào cho những bệnh nhân bị thoát 
mạch truyền không?

Chúng tôi muốn nghe từ bạn



TRUYỀN ĐẠT VÀ TRAO 
ĐỔI QUA THẢO LUẬN 
LÂM SÀNG

¡ Thảo luận lâm sàng là 1 
phương pháp hiệu quả
để điều dưỡng có thể
thực hành trao đổi với 
bệnh nhân, gia đình bệnh 
nhân và đội ngũ chăm 
sóc bệnh nhân 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://esheninger.blogspot.com/2013/11/pillars-of-digital-leadership-series.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


TẠI SAO GIAO TIẾP LẠI QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ

¡ Giao tiếp giữa các nhân viên chăm sóc sức 
khỏe chiếm một phần chính trong luồng 
thông tin trong chăm sóc sức khỏe

¡ Sai sót trong giao tiếp dẫn đến rủi ro bệnh 
tật và tử vong lâm sàng

¡ Nguyên nhân của sự cố trong giao tiếp

¡ Thiếu các quy trình chuẩn hóa trong quá 
trình chuyển đổi chăm sóc hoặc chuyển giao 
thông tin 

¡ Các cách tiếp cận khác nhau của bác sĩ và y 
tá

http://www.apjon.org on Sunday, January 08, 2017, IP: 103.241.140.10] 



SBAR là gì ?
§ một kỹ thuật giúp giao tiếp nhanh chóng và thích hợp

Kỹ năng này cho phép dòng thông tin ngắn, có tổ chức 
và có khả năng dự đoán 

§ nâng cao hiệu quả của giao tiếp thông qua tiêu 
chuẩn hóa quy trình giao tiếp



Tình huống  
Một giới thiệu ngắn gọn về vấn đề 

Bối cảnh  
Thông tin ngắn gọn và thích hợp liên quan tới 
vấn đề cần bàn  

Đánh giá    
Đánh giá và cân nhắc những lựa chọn thích hợp –
bạn thấy gì và nghĩ gì 

Đề xuất      
Đưa ý kiến hành động –bạn muốn làm gì 



CHIA NHÓM 
THẢO LUẬN !

10 PHÚT 

¡ Chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm

¡ Mỗi nhóm sẽ sử dụng SBAR để báo 
với bs về bệnh nhân Bảo

¡ Khi quay lại các nhóm sẽ chia sẻ về
những thông tin khi báo bs dựa trên 
từng phân khúc của SBAR

¡ Tình huống  

¡ Bối cảnh 

¡ Đánh giá 

¡ Đề xuất 





• Tình huống: “Tôi đang chăm sóc… 
Bảo, 11 tuổi bị u xương. Bé bị đau / 
phồng rộp / tấy đỏ ở vị trí port-a-cath 
của mình ”

• Bối cảnh: "Bao đang ở đây để hóa trị 
và vừa nhận được doxorubicin thông 
qua port-a-cath"

§ Đánh giá: “Nửa đường truyền, vị trí 
port-a-cath có màu đỏ. Tôi nghĩ cây 
kim port-a-cath có thể đã bị bung ra 
gây ra sự thoát mạch trong quá 
trình hóa trị ”

§ Đề xuất : “Bs có muốn tôi gọi cho 
dược sĩ để xem có thuốc giải độc và 
chườm lạnh không?”



TÓM TẮT - THẢO LUẬN LÂM SÀNG & GIAO TIẾP Y KHOA

¡ Thảo luận lâm sàng có thể là công cụ hữu ích cho 
các điều dưỡng

¡ thực hành các tình huống thực tế, 
¡ tăng tư duy phản biện 
¡ phản ánh kinh nghiệm của bệnh nhân trước đây

¡ Thảo luận lâm sàng cần 

¡ thực tế 
¡ chứa tất cả thông tin cần thiết, 
¡ và được viết hợp lý  

¡ Giao tiếp SBAR có thể giúp điều dưỡng giao tiếp 
với các thành viên khác trong nhóm chăm sóc 
sức khỏe một cách ngắn gọn và có tổ chức



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

LindaShelby

http://www.pngall.com/thank-you-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Đây là sản phẩm của nhóm điều dưỡng SEAPHO được cấp phép theo Giấy phép Quốc
tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Bạn có thể tự do:

• Chia sẻ - để sao chép, phân phối và truyền tải tác phẩm • Phối lại - để chuyển thể tác
phẩm

Trong các điều kiện sau:

• Ghi nhận các tác giả gốc (nhưng không phải theo bất kỳ cách nào cho thấy rằng họ
xác nhận bạn hoặc việc bạn sử dụng bài ).

•Phi thương mại. Bạn không thể sử dụng tác phẩm này với mục đích thương mại.

• Chia sẻ. Nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc xây dựng dựa trên các bài giảng này,
bạn chỉ có thể sử dụng theo giấy phép này.

Xem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ để biết giấy phép đầy đủ.


