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ĐẶT VẤN ĐỀ

❖Đào tạo liên tục (ĐTLT) đáp ứng nhu cầu học tập, 

nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế.

❖Chương trình đào tạo liên tục tổ chức thường xuyên 

tại các trường Đại học và cơ sở y tế. 

❖Việc đánh giá hiệu quả khóa học là cần thiết để điều 

chỉnh và phát triển hướng đến nâng cao chất lượng 

đào tạo một cách liên tục.



MỤC TIÊU

1. So sánh điểm trung bình kiến thức của điều dưỡng 

trước và sau khóa học.

2. So sánh tỷ lệ điều dưỡng đạt yêu cầu kỹ năng hồi sức 

hô hấp tim mạch của điều dưỡng khi hoàn thành khóa

học và sau 3 tháng.

3. Tìm hiểu khả năng ứng dụng tại lâm sàng của điều 

dưỡng sau 3 tháng tham gia khóa học. 



TỔNG QUAN TÀI LIỆU

❖ Học tập suốt đời là quá trình cần thiết nhằm phát triển bản 

thân cũng như đáp ứng với sự phát triển của xã hội. 

❖ Trong lĩnh vưc y khoa, duy trì học tập suốt đời để cập nhật 

kiến thức và kỹ năng là một công việc quan trọng để đảm 

bảo thực hành lâm sàng được an toàn và hiệu quả.

❖ Hiệp hội điều dưỡng Hoa Kỳ đã định nghĩa CNE như là 

những chương trình hay những khóa học trong lĩnh vực 

điều dưỡng  được thiết kế để cập nhật và nâng cao kiến 

thức, cải thiện kỹ năng và thái độ; để từ đó củng cố kỹ 

năng điều dưỡng và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cho cộng đồng( Hội điều dưỡng Texas, 2017).



TỔNG QUAN TÀI LIỆU

❖ Năm 1991, Hiệp hội Hoa Kỳ đã yêu cầu người điều 

dưỡng cần hoàn tất 20 giờ đào tạo liên tục mỗi 2 năm 

để được cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề (Hội điều 

dưỡng Texas, 2017).

❖ Theo qui định Bộ Y tế (TT07/2008 TT-BYT) mỗi nhân 

viên y tế phải thực hiện ít nhất 24 giờ /năm đào tạo 

liên tục (Bộ Y tế, 2008). 

❖ Các hình thức tổ chức của CME rất đa dạng như đào 

tạo định hướng, đào tạo chuyển đổi, hội thảo chuyên 

ngành, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo cầm tay 

chỉ việc, đào tạo từ xa hay các khóa học của các dự 

án, chương trình. Hiện nay trên thế giới còn thêm hình 

thức đào tạo liên tục nâng cao chuyên môn (CPD).



TỔNG QUAN TÀI LIỆU

❖ Năng lực của NVYT đã được cải thiện trong các lĩnh 

vực như sàng lọc và tư vấn cai thuốc lá, chế độ ăn sau 

khóa CME 30 ngày hoặc hơn (Davis và Galbraith, 

2009). 

❖ CME có những phương pháp giảng dạy tương tác dựa 

trên bằng chứng, mô phỏng bệnh nhân, đóng vai và 

những hướng dẫn thực hành lâm sàng đã cải thiện 

năng lực của NVYT rất thành công (Bloom, 2005) 

❖ Sự phản hồi của người tham gia về tổ chức và nội dung 

được ghi nhận là hữu ích cho người xây dựng chương 

trình (Bloom, 2005).



ĐỐI TƯỢNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



ĐỐI TƯỢNG
 Tất cả học viên điều dưỡng tham gia khóa học “Hồi sức

tích cực hô hấp - tim mạch nhi khoa cơ bản năm 2015” 

 Tham gia ít nhất 90% số giờ của khóa học

 Tự nguyện tham gia nghiên cứu

CỠ MẪU – KỸ THUẬT CHỌN MẪU
 Lấy trọn 21 học viên điều dưỡng tham gia khóa học.



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• Định lượng (đánh giá trước sau can thiệp) 

• Định tính

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 
• Thời gian: tháng 6/ 2015 đến tháng 9/2016

• Địa điểm: tại Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU
• Tự tường thuật qua bảng câu hỏi khảo sát.

• Phỏng vấn nhóm tập trung.



QUÁ TRÌNH THU THẬP

6/2015
• Đánh giá kiến thức trước - sau học phần 1

9/2015

• Đánh giá kiến thức trước - sau học phần 2

• Thực hành kỹ năng sau học phần 2

• Ghi nhận phản hồi về khả năng ứng dụng kiến thức
học phần 1

12/ 
2015 

• Đánh giá thực hành kỹ năng của học phần 2 sau 3 
tháng huấn luyện

• Ghi nhận phản hồi về khả năng ứng dụng kiến thức
học phần 2



CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU

❖Kiến thức:
▪ Học phần 1: Hô hấp trẻ em và Kiểm soát nhiễm khuẩn

▪ Học phần 2: Hồi sức nhi cơ bản và Hồi sức nhi nâng cao

❖Thực hành dựa vào bảng kiểm kỹ thuật 

(thang điểm 10)
▪ CPR cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

▪ CPR với xử trí đường thở nâng cao

▪ Xử trí đường thở

▪ Hồi sức sơ sinh

▪ Đánh giá rối loạn nhịp

▪ Sốc điện

❖Bảng hướng dẫn phỏng vấn nhóm tập trung:
▪ Khả năng ứng dụng của điều dưỡng sau 3 tháng huấn luyện



PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

❖ Định lượng

▪ Số liệu được nhập, làm sạch và phân tích bằng phần 

mềm SPSS 20.0. 

▪ Các biến số định tính được mô tả bằng tần số và tỷ lệ 

phần trăm (đặc điểm nhân khẩu học).

▪ Các biến số định lượng (điểm kiến thức và thực hành) 

được mô tả bằng trung bình, độ lệch chuẩn và phạm vi.

▪ Sự khác biệt điểm trung bình kiến thức, thực hành trước 

và sau huấn luyện được phân tích bằng kiểm định t bắt 

cặp, với ý nghĩa thống kê p<0,05.

❖ Định tính

▪ Dữ liệu được ghi âm, giải băng và tóm tắt theo quy trình 

phân tích của một nghiên cứu định tính.



KIỂM SOÁT SAI LỆCH

 Đảm bảo chọn đối tượng là học viên tham gia khóa học 

 Chia nhóm thảo luận được sắp xếp theo các đơn vị

 Sai lệch thông tin:

Kiểm soát chặt chẽ qua công tác giám sát khi kiểm tra lý

thuyết

Phần thực hành kỹ năng được lượng giá qua 02 giám khảo

độc lập.

 Nhập số liệu kết quả được tiến hành qua 02 nghiên cứu viên

Dữ liệu định tính:
– Người phỏng vấn sử dụng bảng hướng dẫn và không gợi

ý thêm. 

– Kết quả định tính được phân tích và chọn lọc bởi nhóm

nghiên cứu viên.



ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

 Nghiên cứu được thông qua hội đồng xét duyệt đề tài
của trường. 

 Nghiên cứu thực hiện theo quy trình khoa học. 

 Đối tượng tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

 Các dữ liệu thu thập được giữ bảo mật theo quy định. 

 Các thông tin cá nhân thu thập không xác định danh
tính của đối tượng. 

 Việc tham gia nghiên cứu không ảnh hưởng đến quyền
lợi của đối tượng khi tham gia khóa học.

 Nghiên cứu không gây những bất lợi, rủi ro gì cho đối

tượng nghiên cứu.



KẾT QUẢ



Đặc điểm dân số
Biến số Số lượng

(N= 21)

Phần trăm

(%)

Mean(SD)

Giới tính Nam 3 14,3

Nữ 18 85,7

Tuổi 25- 30 tuổi 7 33,3

>30 - 40 tuổi 14 66,7

Nơi công tác TP. Hồ Chí Minh 10 47,6

Tỉnh 11 52,4

Kinh nghiệm < 5 năm 6 28,5

7,9 ± 5,2
>= 5- 10 Năm 9 43

>=10 năm 6 28,5

Học viên có kinh 

nghiệm hơn 10 

năm là 69% 

(Eslamian & cs, 

2015) 



KIẾN THỨC TRƯỚC VÀ SAU KHÓA HỌC

Biến số Mean SD Min Max p

Điểm KT trước HP1 48,9 8,2 37 66

<0,001
Điểm KT sau HP1 64,7 6,8 47 74

Điểm KT trước HP2 BLS 66,4 14,0 33 94

0,041
Điểm KT sau HP2 BLS 74,4 9,0 61 89

Điểm KT trước HP2 PALS 54,5 10,9 24 74

<0,001
Điểm KT sau HP2 PALS 63,3 6,6 50 78

Điểm KT TB HP2 69,4 6,0 60 78

0,046
Điểm KT TB HP2 sau 3 tháng 63,5 11,9 25 80

TB kiểm tra sau 3 tháng giảm

Thấp nhất là 25 và cao nhất là 80

Học viên được áp dụng thường xuyên

với nội dung khóa học thì điểm sẽ tăng

lên và ngược lại



THỰC HÀNH 

❖CPR cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, CPR với

xử trí đường thở nâng cao, xử trí đường

thở, hồi sức sơ sinh, đánh giá rối loạn 

nhịp, sốc điện.

Điểm Sau HP 2 Sau 3 tháng

8-10 14,3% 

6-7 100% 38,1%

5 42,9% 

<5 4,7%



KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA 

ĐIỀU DƯỠNG SAU 3 THÁNG



Học phần 1: Nhiễm trùng bệnh viện và

chăm sóc hô hấp trong hối sức nhi khoa.

 Rửa tay

o Đa số cho rằng nội dung  “cập nhật kiến thức mới” và “Nhận 
thức được sự cần thiết, những lợi ích và tầm quan trọng của 
việc rửa tay đúng.”

o Một học viên đã nêu “Trước khi học làm qua loa nhưng khi học 
rồi thấy được giá trị quan trọng nên rửa tay thường xuyên hơn. 
Rửa tay đúng quy trình từng bước”

o Đa số là rửa nhanh, không rửa đúng theo trình tự vì không
có thời gian, dung dịch rửa tay bị pha loãng với nước, 
khăn lau tay chưa được trang bị đầy đủ…

o Nhi Đồng 1: “rửa tay xong thì có khăn lau và có người giám 
sát rửa tay đúng chưa, nếu rửa tay đúng thì cho làm, rửa tay 
không đúng cho về, không cho làm, không cho đụng vào người 
bệnh”.

Học viên chia sẻ những khó khăn và hướng giải quyết giúp 
thực hành tốt hơn



Máy thở - hệ thống hỗ trợ hô hấp

❖ “…Sử dụng dụng cụ riêng cho từng cá nhân và khoa đảm bảo

làm đúng quy trình của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn”

❖ “Người bệnh có nội khí quản nên theo dõi tiến triển và khả

năng tự thở để rút sớm. Thiết bị thở CPAP, phun khí dung thì 

khử khuẩn ở nhiệt độ cao” 

❖ “Sau khi học về mình chia sẻ, việc bơm nước muối khi hút đàm

đã bỏ và cũng nói được các bạn điều dưỡng khác thực hiện

nhưng có những cái liên quan tới bác sĩ thì khó cải thiện” 

❖ “…một số quy trình chưa tốt, quản lý còn lộn xộn, các dụng cụ

để “tùm lum” rất khó lấy khi cần dùng”.

Cải tiến quy trình quản lý các dụng cụ



Xử trí điều dưỡng về hệ thống thông khí hỗ trợ-

Hỗ trợ dinh dưỡng qua ống thông

❖ Điều dưỡng khoa hồi sức “...tự tin khi xử trí” những báo 

động của máy thở hay can thiệp kịp thời khi bệnh nhi khó thở

hoặc có thở chống máy

❖ “...ghi vào sổ tính giờ, bàn giao tua trực sau. Để ý, kiểm tra, 

nhắc nhở lẫn nhau”

Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ – catheter     

 “Hướng dẫn người nhà- bệnh nhi tầm quan trọng vệ sinh trước

mổ; cung cấp hướng dẫn cho người nhà và bệnh nhân qua hình

ảnh thông tin trong nhà tắm”.

 “Sau khi học về, có nhiều cải thiện về vệ sinh cho người bệnh

trước mổ”.

Dave và Roberth (2009), 60% HV có sự thay đổi hành vi 

trong các nội dung liên quan khóa học



HP 2: Cấp cứu hồi sức nhi cơ bản và nâng cao

 Chưa áp dụng được nhiều vì có một số kỹ thuật không gặp như 

“NCPAP” với “Shock điện”. Một số kỹ thuật khác trên vấn đề pháp 

nhân, điều dưỡng không được thực hiện

 Hồi sức cơ bản và Hồi sức nâng cao: “...tự tin hơn khi xử trí, 

chăm sóc người bệnh được tốt hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, cách 

nhìn mới, chiến lược mới”

 Xử trí sốc: “nắm rõ các bước tiếp cận và lưu đồ xử trí; bổ sung 

thêm các bước mới và chia sẻ lại với các đồng nghiệp trong 

khoa”

 Hồi sức theo nhóm: “áp dụng được tại khoa, các bước tiến 

hành tại khoa cũng giống với nội dung đã học”

Thành lập nhóm huấn luyện nòng cốt để có thể về huấn 

luyện lại cho khoa- bệnh viện và khu vực 



KẾT LUẬN

1. Kiến thức:

❑Điểm kết thúc cao hơn sau khóa học

❑Điểm trung bình giảm  sau 3 tháng (69,4 vs. 63,5)

2. 100% ĐD đạt yêu cầu kỹ năng hồi sức hô hấp tim mạch 

của điều dưỡng sau khóa học (> 6 điểm).

3. Khả năng ứng dụng tại lâm sàng của điều dưỡng tùy 

thuộc vào mức độ thường xuyên thực hiện công việc, 

môi trường làm việc và hệ thống tổ chức.



KIẾN NGHỊ

❖ĐTLT nhi khoa cần tăng thời lượng, tăng số giờ

❖Cân đối thời gian, tăng cường thực tập

❖ĐTLT cần mở rộng cho địa phương (đội ĐD nòng cốt) 

với hình thức phối hợp từ xa và tập trung

❖Mở rộng đối tượng là bác sĩ và điều dưỡng để thực 

tập hồi sức theo nhóm
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Trân trọng cám ơn!


