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CN Đoàn Thị Tuất - Khoa Nội tiêu hóa

Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng là phương pháp thăm khám trực tiếp phần trên của ống tiêu
hóa, nhằm quan sát và phát hiện những bất thường bên trong ống tiêu hóa. Từ đó, giúp cho việc
điều trị cho bệnh nhân được hiệu quả hơn. Một số bệnh nhân thường có cảm giác lo sợ trước và
trong khi nội soi vì vậy việc chuẩn bị bệnh nhân trước khi nội soi rất quan trọng giúp bệnh nhân
yên tâm và hợp tác tốt trong quá trình nội soi nhằm tránh những tai biến có thể xảy ra cho bệnh
nhân và nhân viên y tế.

I. HÀNH CHÍNH:
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-

Họvà tên:...............tuổi
Địa chỉ.........................
Bảo hiểm y tế/Viện phí
Kiểm tra các kết quả xét nghiệm cũ trước khi soi nếu có
Hệ thống máy tính có dữ liệu bệnh nhân chưa
Ký giấy cam kết (nếu bệnh viện qui định)

II. PHÒNG SOI:
-

Hệ thống máy soi
Hệ thống bồn rửa dụng cụ
Hệ thống cấp thoát nước sạch và ưu tiên
Hệ thống điện ưu tiên
Bàn khám nội soi
Tủ thuốc - Hộp thuốc chống sốc phản vệ
Tủ đựng dụng cụ nội soi
Tủ đựng hồ sơ
Bàn ghế :Bác sỹ, điều dưỡng, bệnh nhân trước và sau soi
Băng ca dự phòng cấp cứu khi cần
Hệ thống máy tính và máy in
Hệ thống oxy
Đèn cực tím
Tủ lạnh (nếu có )
Quạt hút
Nhà vệ sinh
Thùng rác đủ loại
Lọ sinh thiết + tăm que
Kềm sinh thiết
Ngáng miệng
Bồn hạt đậu
Khăn lau miệng bệnh nhân và máy
Bơm tiêm 50ml và nước cất
Gel bôi trơn (KY)

III. BỆNH NHÂN:

- Bệnh nhân nhịn ăn uống trước khi soi 6-8h
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- Bệnh nhân đang uống thuốc cần thông báo cho bác sỹ về loại thuốc đang uống.

- Giải thích bệnh nhân trước khi xịt thuốc tê và cảm giác trong quá trình bác sỹ đưa ống soi vào
họng để bệnh nhân biết và làm theo hướng dẫn của bác sỹ và điều dưỡng trong khi soi.

- Xịt tê cho bệnh nhân Xilocain Spray 10%

- Lập đường truyền nếu cần (bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa.......)

- Chụp XQuang (gắp xương)

- Cho bệnh nhân nằm trên bàn khám nội soi tư thế nằm nghiêng sang trái, chân trái duỗi thẳng
chân phải co, có răng giả tháo ra, đặt ngáng lưỡi vào miệng bệnh nhân.

Chuẩn bị các bước cẩn thận và đầy đủ sẽ giúp cho thủ thuật tiến hành thuận lợi, an toàn, bệnh
nhân yên tâm và hợp tác với thầy thuốc tốt.
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