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1 Quy trình tư vấn dinh dưỡng QTKT

2 Quy trình giám sát chât lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại bệnh viện.

QTKT

3 Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực 
hiện cung câp suât ăn.

QTKT

4 Quy trình hội chẩn dinh dưỡng QTKT

5 Quy định sử dụng dụng cụ và trang thiết bị khoa 
dinh dưỡng tiết chế

QTKT

6 Quy trình báo ăn QTKT

1 Quy trình quản lý công tác dinh dưỡng, tiết chế QTQL
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Quy trình tư vân dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc 0 Các khoa lâm sàng
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Phòng Công tác xã hội □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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Quy trình tư vân dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

I. MỤC ĐÍCH
- Quy trình này nhằm thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện việc tư 

vấn dinh dưỡng cho tất cả các đối tượng đến tư vấn dinh dưỡng
+ Đảm bảo thuận tiện cho người bệnh
+ Đảm bảo tư vấn đầy đủ và đạt chất lượng tốt
- Tư vấn cho người bệnh nằm điều trị nội trú trong bệnh viện

+ Đảm bảo nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh nằm điều trị tại các 

khoa lâm sàng trong bệnh viện;

- Áp dụng cho người đến khám dinh dưỡng (người nhà, nhân viên y tế, 
những người có nhu cầu về dinh dưỡng).

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;
- Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 về việc ban hành Bộ tiêu 

chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Tài liệu tập huấn dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai
VI. TỪ VIẾT TẮT
- DD: Dinh dưỡng.
- ĐD: Điều dưỡng.
- BMI:Body Mass Index.
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Quy trình tư vấn dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Trách
nhiệm Các bước thực hiện Mô tả và biểu mẫu liên quan

ĐD
khoa
DD

Ị  Tiếp 
( bệnh

nhận \  
nhân )

Khi người bệnh đến tư vấn về dinh dưỡng thì 
ĐD khoa tiếp đón người bệnh:
1. Cân, đo chiều cao của người bệnh, tính chỉ 
số BMI;
2. Ghi vào sổ khám bệnh của khoa (Mẫu 01);
3. Ghi vào sổ y bạ của người bệnh;
4. Hướng dẫn tới bàn của bác sĩ tư vấn.

Bác sĩ 
khoa 
DD

Hỏi tiềi 
bệnh

r

1 sử của 
nhân

1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng để tư vấn 
dinh dưỡng;
2. Hỏi chế độ ăn trong ngày, có thể trong tuần;
3. Hỏi tình trạng bệnh;
4. Hỏi xét nghiệm như thế nào;
5. Có kèm theo biến chứng hoặc bệnh gì 
không?
6. Hỏi người bệnh thích ăn và không thích ăn 
loại thực phẩm gì? (Mẫu 02)

Bác sĩ 
khoa 
DD

/  Kết 
/  và 
\  dự 

\  thực

luận \  
Kẳy \
ng /  
đơn X

1. Kết luận của bác sĩ về chẩn đoán;
2.Dựa vào chỉ số BMI đánh giá cho người lớn;
3. Dựa vào bảng đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng trẻ em của tổ chức Y tế Thế giới;
4. Xây dựng chế độ ăn cho người bệnh;
+ Nguyên tắc chế độ ăn;
+ Lựa chọn thực phẩm;
+ Xây dựng thực đơn.

Bác sĩ 
khoa 
DD

Tư vấn v 
dẫn thự

r
'à hướng 
ic hiện

1. Gải thích tại sao cần phải ăn theo bệnh lý;
2. Cách lựa chọn thực phẩm;
3. Cách chế biến một số món ăn;
4. Hướng dẫn một thực đơn mẫu để người 
bệnh áp dụng;
5. Ghi nội dung tư vấn vào y bạ cho người 
bệnh.

Bác sĩ, 
ĐD 

khoa 
DD

^ K ế t  ử
vấ

r

lúc tư 
n

1. Hẹn khám lại (nếu cần);
2. ĐD vào sổ và ghi lại các thông tin vào mẫu 
2 cho đầy đủ.
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Quy trình tư vân dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

VI. HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ lưu Người

lưu
Nơi lưu Thời gian 

hưu
1 Sổ ghi bệnh nhân đến tư vấn Khoa DDTC
2 Phiếu khai thác bệnh Khoa DDTC

VII. PHỤ LỤC
Mẫu 1: Sổ ghi bệnh nhân đến tư  vấn

STT Ngày
tháng

Họ và 
tên

Năm
sinh Địa chỉ Chẩn

đoán Khoa Nội
dung

Ghi
chú
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Quy trình tư vân dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017 

Mầu 2: Phiếu khai thác bệnh

BỆNH VIỆN ĐKT ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHIẾU KHAI THÁC BỆNH
Họ và tên bệnh nhân:........................................................... Nam (Nữ)
Nghề nghiệp:........................................................................ Tuổi:  
Địa ch ỉ:....................................................................................................
Thành phần gia đình: .............................................................................
Cân nặng: .............................Chiều cao: .....................................BMI:..
Tiền sử bệnh (Các triệu chứng, dấu hiệu của b ện h .): ......................

Điều tra khẩu phần ăn trong ngày/tuần:

Thói quen (Tập quán) ăn uống: ...............................................................................

Thăm khám thực thể/ dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt chú ý tới các triệu chứng thiếu 
dinh dưỡng kín đáo và rõ ràng:..............................................................................

Các biến chứng kèm theo:

Các xét nghiệm cận lâm sàng:
+ Xét nghiệm máu:...........................................................................................

Xét nghiệm nước tiểu:.....................................................................................
+ X-quang:........................................................................................................
Nội dung tư vấn:
+ Nguyên tắc:....................................................................................................
+ Cách lựa chọn thực phẩm:...........................................................................
+ Thực đơn mẫu: ............................................................................................

Ngày tháng năm 20 
Bác sĩ tư  vấn
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VỆ 
SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI BỆNH v iệ n• • • •

Mã số: QTKT.02.DDTC
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/10/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Mai Thanh Hương Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh Phó khoa (Phụ trách) Chủ tịch hội đồng

thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc 0 Khoa xét nghiệm
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Khoa Dinh dưỡng tiết chế □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

I. MỤC ĐÍCH
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bệnh viện;
- Phòng ngừa, tránh để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong bệnh

viện;
- Đảm bảo chất lượng, số lượng chế độ ăn bệnh lý.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng tại khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện đa khoa tỉnh.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Những quy định pháp luật mới nhất về VSATTP dịch tễ và một số tiêu 

chuẩn chất lượng về thực phẩm -  Nhà xuất bản Lao động xã hội (quí II-2009);
- Thông tư 08/2011/TT-BYT
- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện
- Tài liệu tập huấn dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai
IV. TỪ VIẾT TẮT
- DD: Dinh dưỡng
- ĐD: Điều dưỡng
- VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm
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Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Trách
nhiệm

Các bước thực 
hiện Mô tả và biểu mẫu liên quan

ĐD
khoa
DD

/  Kiểr 
dụng 

y sinh n
\  vi

n tra \  
cụ, vệ 
ơi làm Ị 
ệc

1. Kiểm tra dụng cụ nấu, dụng cụ đựng thực 
phẩm sống chín rõ ràng sạch sẽ
2. Kiểm tra nơi để đồ, nơi chứa thực phẩm, kho
3. Kiểm tra nhân viên nấu ăn, nhân viên phục vụ 
trong bếp ăn có thực hiện đúng quy trình không
4. Kiểm tra xung quanh khu vực nấu ăn (khu 
rửa dụng cụ, khu bán ăn, khu nước sôi...)
5. Kiểm tra môi trường xung quanh nơi để thức 
ăn, đặc biệt là thức ăn chuẩn bị chia, đang chia 
và đã chia cho suất ăn.

ĐD
khoa
DD

/ ^ G i á n  
nguyê 

V nhập

T

[1 sát \  
n liệu 
vào J

1. Kiểm tra VSATTP nguyên liệu nhập vào định 
kỳ tại khoa Dinh dưỡng tiết chế, 01lần/tháng và 
đột xuất (Phiếu kiểm tra)
2. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm nhập 
so với hợp đồng tại bếp

+ Nguồn thực phẩm
+ Người đưa thực phẩm: CMTND

3. Kiểm tra chất lượng thực phẩm
4. Kiểm tra định lượng

ĐD
khoa
DD

ì
Giám s 

sơ

T

át khâu 
chế

1. Kiểm tra dụng cụ chứa đựng phải sạch sẽ
2. Đối với rau:

+ Rau được nhặt hết lá dập, úa, loại bỏ phần 
không ăn được

+ Rửa rau theo nguyên tắc: rửa ít nhất 03 lần 
bằng nước sạch, dưới vòi nước chảy hoặc rửa 
đến khi sạch. Rửa cả tàu lá, cả củ, miếng to rồi 
mới được thái.
3. Đối với thịt cá:Trước khi chế biến rửa bằng 
nước sạch, loại bỏ phần không ăn được
4. Thực phẩm khi rửa xong phải có dụng cụ 
hứng nước ở dưới tránh nước bẩn rơi ra sàn nhà

ĐD
khoa
DD

Giám s 
chế

át khâu 
biến

1. Tuân thủ theo nguyên tắc một chiều, không 
để lẫn thức ăn sống - chín
2. Nhân viên trong quá trình chế biến phải mặc 
gọn gàng, sạch sẽ, đội mũ, đeo tạp dề
3. Dụng cụ chứa đựng thức ăn phải sạch sẽ, đảm 
bảo vệ sinh, khô ráo, không còn nước
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Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

Giám sát khâu 
chế biến

4. Kiểm tra chia có đúng thực đơn, số lượng, 
chất lượng của khẩu phần
5. Cách tính thực phẩm sống và cách tính thực 
phẩm chín (tỷ lệ hao hụt)

Lưu mẫu 
thức ăn

ĐD
khoa
DD

1. Nhân viên lấy mẫu phải đảm bảo vô khuẩn: 
đeo khẩu trang, găng tay, mũ
2. Dụng cụ lấy mẫu phải được tiệt khuẩn trước 
đó
3. Tiến hành lấy mẫu khi thức ăn vừa được chế 
biến xong
4. Mỗi loại thức ăn lấy mẫu khoảng 20g, lỏng 
lấy khoảng 50ml
5. Chỉ mở nắp hộp lưu khi cho mẫu vào và đậy 
lại ngay sau đó
6. Ghi nhãn về đặc điểm mẫu, người lấy, thời 
gian
7. Để mẫu nguội trong phòng lưu mẫu
8. Đặt vào tủ lạnh với nhiệt độ 3-40C
9. Lưu mẫu trong 48h, xét nghiệm mẫu nếu có 
vấn đề về VSATTP
10. Ghi số lượng lưu mẫu vào sổ theo ngày

ĐD
khoa
DD

Giám sát 
phân chia 
thức ăn

1. Giám sát món ăn đã được nấu chín, đảm bảo 
chất lượng
2. Các món ăn có đúng theo thực đơn đã được 
xây dựng không
3. Giám sát chia suất ăn đảm bảo theo đúng định
mức
4. Chú ý các suất ăn đặc biệt trong ngày
5. Giám sát trong suốt quá trình (từ 5h-21h hàng 
ngày): 02 người/ngày

Chú ý: Người cung cấp thực phẩm, nhân viên chế biến suất ăn... nếu 
vi phạm sẽ lập biên bản

VI. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu Thời gian 
hưu

1 Phiếu kiểm tra Khoa DDTC 1 năm
2 Tỷ lệ hao hụt thực phẩm Khoa DDTC
3 Sổ lưu mẫu Khoa DDTC 1 năm
4 Biên bản vi phạm Khoa DDTC 1 năm

Trang 5/8



Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

VII. PHỤ LỤC 
Mầu 1: Phiếu kiểm tra
BỆNH VIỆN ĐKT ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA

Nội dung Có Không

a<«•JsS3
3

S3
3MS3
05ì.

ạ

- Nguồn gốc thực phẩm nhập so với hợp đồng

- Người đưa thực phẩm thuộc nơi cung cấp không ?

- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
9 r  9

- Kiểm tra chât lượng của thực phâm:

+ Rau các loại có màu sắc tự nhiên, không héo úa ?

+ Thịt lợn có mùi, mầu sắc bình thường không ?

+ Thịt gà có mầu sắc tự nhiên, độ đàn hồi cao không ?

+ Thịt bò mầu có đỏ đậm, thớ có mịn không ?

+ Đậu phụ có mầu trắng đục, mùi đặc trưng không ?

+ Cá có tươi, mang đỏ tươi, vẩy cá dính chặt vào thân 
không ?

+ Gạo, lạc, đỗ...có đảm bảo không? (không mốc, sạn...)

2. 
Ki

ểm
 

tra
 

kh
âu

 
sơ 

ch
ế: - Dụng cụ chứa đựng có sạch sẽ không ?

- Rau có được thực hiện theo qui trình:

+ Nhặt hết lá úa, loại bỏ phần không ăn được không ?

+ Rửa rau theo nguyên tắc không ?
>

-Thịt cá có được rửa băng nước sạch không ?

+ Có loại bỏ phần không ăn được không ?

+ Có đảm bảo vệ sinh sau khi sơ chế không ?
ss
^  JS
S w êâ
3  ẫ  s

- Có tuân thủ theo nguyên tắc một chiều không ?

- Nhân viên có thực hiện nội qui trong khu chế biến 
không ?

- Có chia đúng suất ăn theo định mứckhông ?
Ghi chú:

Ngày .... tháng .... năm 20.... 
Người kiểm tra
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Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

Mẫu 2: Tỷ lệ hao hụt thực phẩm (sống -  chín)

STT Tên thực phẩm Số lượng (g) sống Số lượng (g) chín

1 Gạo tẻ máy 80 Cơm 160g

2 Gạo tẻ máy 100 Cơm 200g

3 Gạo tẻ máy 150 Cơm 300g

4 Ngô tươi 100 1 bắp (200g)

5 Bún 200 1 bát tô

6 Khoai lang 200 2 củ vừa

7 Bí xanh luộc 200 170g

8 Bí xanh xào 200 120g

9 Bí ngô xào 200 150g

10 Bắp cải luộc 200 160g

11 Rau muống luộc 250 200g

12 Rau cải ngọt luộc 200 170g

13 Giá xào 200 170g

14 Thịt kho tầu 100 50g

15 Thịt luộc 100 60g

16 Thịt rim 100 60g

17 Thịt băm 100 80g

18 Thịt gà 100 90g (2 miếng vừa)

19 Cá trắm rán 150 130g (1 khúc)

20 Cá trắm kho 150 110g (1 khúc)

21 Tôm đồng 100 60g

22 Cam 100 2̂ quả

23 Chuối 100 1 quả vừa

24 Thanh long 100 ^  quả vừa

25 Lê 100 2̂ quả vừa

26 Nhãn 100 9 quả

27 Xoài chín 100 1 má + 1 cạnh

28 Lạc hạt 100 70g (60 hạt)
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Quy trình giám sát chất lượng VSATTP Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

Mầu 3: Sổ lưu mẫu

Ngày/Tháng
Số lượng lưu mẫu Số lượng 

hộp sạch
Số lượng 
hộp bẩn

Tổng Ký nhận
Mẫu cũ Mới

Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
Sáng
Chiêu
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI GIÁM 
SÁT VIỆC THỰC HIỆN C u n g  c ấ p  s u ấ t  ă n  • • •

Mã số: QTKT.03.DDTC
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/10/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Mai Thanh Hương Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh Phó khoa (Phụ trách) Chủ tịch hội đồng

thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc □
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Khoa Dinh dưỡng tiết chế □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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- Đảm bảo thực hiện cung cấp suất ăn đúng theo định mức;

- Đảm bảo cung cấp đủ nước uống cho người bệnh;
- Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho mỗi suất ăn trong 

khoa Dinh dưỡng tiết chế.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng tại nhà ăn trong khoa Dinh dưỡng tiết chế.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Quy định pháp luật về VSATTP dịch tễ và một số tiêu chuẩn chất lượng 

về thực phẩm. Nhà xuất bản lao động xã hội, Quý II năm 2009

- Thông tư 08/2011/TT-BYT
- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

IV. TỪ VIẾT TẮT
- DDTC: Dinh dưỡng tiết chế

- ĐD: Điều dưỡng

- VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm

- GS: Giám sát

- KTV: Kỹ thuật viên

- NB: Người bệnh

Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017
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Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1. Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát sáng

Trách
nhiệm

Các bước thực 
hiện Mô tả/ tài liệu liên quan

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

/^ G iá m  s á t^ x
, bữa sáng J

Thực hiện với thời gian: 5h -  7h30h
1.Kiểm tra dụng cụ nấu, dụng cụ chứa đựng suất ăn;
2. Giám sát số lượng, chất lượng thực phẩm và 
VSATTP;
3. Lưu mau tnuc ăH;
4. Giám sát việc cung cấp suất ăn;
5. Kiểm tra vệ sinh khu bán đồ ăn (Phụ lục 1)

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

1ĩ

Thực hiện với thời gian: 6h -  10h
1. Giám sát nhập thực phẩm và kiểm tra VSATTP 

trong bếp;
2. Giám sát khu nước sôi;
3. Giám sát số lượng, chất lượng thực phẩm;
4. Giám sát khâu sơ chế và chế biến thực phẩm theo 
thực đơn
5. Kiểm tra khu nấu cơm;
6. Cất lưu mẫu sáng và chuyển hộp rửa ra ngoài;
7. Kiểm tra dụng cụ dùng cho chia suất, bàn chia 

ăn, xe cơm;
8.Kiểm tra khu rửa đồ & xung quanh bếp(Phụ lục 1)

GS việc nhập 
và chế biến 
thực phẩm

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

1r
Thời gian: 9h30 -  12h

1. Giám sát số lượng thành phần suất ăn;
2. Giám sát nấu chế độ ăn mềm lỏng (cháo, súp ...);
3. Kiểm tra lại khay ăn, khu rửa đồ trả đồ;
4. Lưu mẫu khi có thức ăn nấu xong;
5. Giám sát chia từng suất ăn theo định mức;
6. Kiểm tra VSATTP trong bếp. (Phụ lục 1)

GS chia suất 
ăn

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

1r Thời gian: 12h -  13h30
1. Giám sát thu dọn, rửa dụng cụ, sắp xếp vào nơi 

quy định;
2. Đóng hộp, ghi và cất lưu mẫu, đếm hộp;
3. Kiểm tra vệ sinh tủ lưu mẫu.
4. Kiểm tra lại vệ sinh bếp, xung quanh bếp và khu 
bán hàng (Phụ lục 1)

-vệ sinh^v 
dụng cụ và ' 

khu chế y 
V biến J
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Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

5.2. Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát chiều.

Trách
nhiệm Các bước thực hiện Mô tả/ tài liệu liên quan

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

/ ^ G S  t h ự c ^ N
phẩm cho 

V ^ b ữ a  c h i ề u ^ /

Thực hiện với thời gian: 13h30 -  14h
1. Nhận bàn giao từ ca GS sáng để biết thông tin 

trong ngày
2. Kiểm tra thực phẩm cho bữa chiều, VSATTP 
trong phòng ăn, khu chế biến (Phụ lục 2)

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

'Ế 
^

 
o 

>

r

1 sát 
TTP

Thực hiện với thời gian: 14h -  16h30
1. Kiểm tra vệ sinh khu bán đồ ăn, nước sôi;
2. Giám sát số lượng, chất lượng thực phẩm;
3. Giám sát khâu sơ chế và chế biến thực phẩm 

theo thực đơn
4. Kiểm tra khu nấu cơm;
5. Giám sát nấu chế độ ăn mềm lỏng (cháo, súp..)
6. Kiểm tra dụng cụ dùng cho chia suất, bàn chia 
ăn, xe cơm (Phụ lục 2)

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

r
Thời gian: 16h30 -  19h30

1. Kiểm tra lại khay ăn, khu rửa đồ
2. Lưu mẫu khi có thức ăn nấu xong
3. Giám sát chia từng suất ăn theo định mức
4. Giám sát VSATTP trong bếp ăn (Phụ lục 2)

GS chia suất 
ăn

ĐD,KTV 
tiết chế 

khoa 
DDTC

1

/  GS v 
dụng 

V khu ch

( 
■§ 

? '1 
\

/ 
'So 

3-  ̂
\

Thời gian: 19h30 -  21h
1. Giám sát thu dọn, rửa dụng cụ, sắp xếp vào 

nơi quy định
2. Đóng hộp, ghi và cất lưu mẫu, đếm hộp
3. Kiểm tra vệ sinh tủ lưu mẫu.
4. Kiểm tra lại vệ sinh bếp, xung quanh bếp và 
khu bán hàng.
5. Kiểm tra lại thực đơn ngày hôm sau (Phụ lục 2)

• Chú ý: Đơn vị cung cấp thực phẩm, nhân viên chế biến, chia suất 
ăn... nếu vi phạm sẽ lập biên bản (Phụ lục 3)

VI. HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Phiếu kiêm tra GS sáng ĐD,KTV Phòng lưu mâu 01 năm

2 Phiếu kiêm tra GS chiều ĐD,KTV Phòng lưu mâu 01 năm
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Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

VII. PHỤ LỤC
Phụ lục 1

BỆNH VIỆN ĐKT ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA GIÁM SÁT SÁNG

Nội dung Có Không

1.G
iám

 
sá

t 
bữ

a 
sá

ng
:

- Dụng cụ nấu, dụng cụ đựng suất ăn có sạch sẽ không ?

- Định lượng, số lượng, chất lượng suất ăn có đủ 
không?

- Vệ sinh trong khu bếp có sạch không ?

- Khu bán hàng có đảm bảo vệ sinh không ?

2. 
Gi

ám
 

sá
t 

vi
ệc

 
nh

ập
 

và 
ch

ế 
bi

ến
 

th
ực

 
ph

ẩm

- Nguồn nhập thực phẩm có đảm bảo không ?

- Khu phục vụ nước sôi có vệ sinh không ?

- Số lượng, chất lượng thực phẩm sống có đảm bảo ?

- Khu rửa đồ và xung quanh có đảm bảo vệ sinh không?

- Sơ chế , chế biến thực phẩm có đúng quy trình không?

3. 
Gi

ám
 

sá
t 

việ
c 

ch
ia

 
su

ất
 ă

n

- Định lượng thực phẩm chín có đủ không ?

- Có đúng thực đơn bữa trưa không ?

- Dụng cụ dùng chia suất có được vệ sinh không ?

- Chia suất ăn có đúng theo định mức không ?

- Chế độ ăn mềm lỏng nấu có đúng công thức không ?

- Vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp có đảm bảo 
không ?

4. 
Gi

ám
 

sá
t 

Vệ
 

si
m

h

- Kiểm tra lại vệ sinh, thu dọn, sắp xếp dụng cụ có sạch 
sẽ, gọn gàng không ?

- Khu rửa đồ và xung quanh có được vệ sinh không ?

- Bàn chia suất và phòng ăn có được vệ sinh không ?

Ghi chú:

Ngày tháng năm 20 

Người giám sát
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Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

Phụ lục 2

BỆNH VIỆN ĐKT ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA GIÁM SÁT CHIỀU

Nội dung Có Không

1. 
Gi

ám
 

sá
t 

th
ực

 
ph

ẩm
 

ch
iề

u

- Thực phẩm bữa chiều có đảm bảo về: 

+ Chất lượng ?

+ Số lượng ?

+ Bảo quản đúng cách?

2. 
Gi

ám
 

sá
t 

vệ 
sin

h 
an 

to
àn

 
th

ực
 

ph
ẩm

:

- Kiểm tra thực phẩm chế biến có đúng thực đơn bữa 
chiều không ?

- Vệ sinh khu bán hàng (phở, cháo, nước sôi) có sạch 
không?

- Chế độ ăn mềm lỏng nấu có đúng qui trình không ?

- Dụng cụ chế biến có đảm bảo vệ sinh không?

- Vệ sinh khu sơ chế, chế biến, nấu cơm có sạch không?

3. 
Gi

ám
 

sá
t 

vi
ệc

 
ch

ia 
su

ất
 ă

n

- Định lượng thực phẩm chín có đủ không ?

- Chia suất ăn có đúng theo định mức không ?

- Vệ sinh trong khu bếp có sạch không ?

- Các chế độ ăn đặc biệt của người bệnh có đảm bảo về 
số lượng và chất lượng ?

4. 
Gi

ám
 

sá
t 

Vệ
 

si
m

h

- Kiểm tra lại vệ sinh, thu dọn, sắp xếp dụng cụ có sạch 
sẽ, gọn gàng không ?

- Khu rửa đồ và xung quanh có được vệ sinh không ?

- Bàn chia suất và phòng ăn có được vệ sinh không ?

Ghi chú:

Ngày tháng năm 20 
Người giám sát
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Phụ lục 3

Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc thực hiện cung cấp suất ăn
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

BỆNH VIỆN ĐKT ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN VI PHẠM

- Địa điểm : .............................................................................................................
- Đại diện khoa Dinh dưỡng tiết chế:......................................................................

- Đại diện đơn vị cung cấp: .....................................................................................

- Nội dung vi phạm: .................................................................................................

- Xác định nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục phòng ngừa:

Ngày tháng năm 20 

Đại diện đơn vị cung cấp Người kiểm tra

Lãnh đạo khoa Dinh dưỡng tiết chế
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH__ •________•_____________________

QUY TRÌNH 
HỘI CHẨN DINH DƯỠNG

Mã số: QTKT.04.DDTC
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/09/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Mai Thanh Hương Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh Phó khoa (Phụ trách) Chủ tịch hội đồng

thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



Quy trình hội chan dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc 0 Các khoa lâm sàng
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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Quy trình hội chan dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

I. MỤC ĐÍCH
Thống nhất trình tự, thủ tục khi tiến hành hội chẩn dinh dưỡng giữa khoa 

Dinh dưỡng và các khoa lâm sàng.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Hội chẩn liên khoa giữa khoa Dinh dưỡng và các khoa lâm sàng có bệnh 
nhân có chỉ định Hội chẩn dinh dưỡng.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y Tế về việc 

Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
- Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc 

Hư ng d n về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;
- Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10/8/2006 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện”
- Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 về việc ban hành Bộ tiêu 

chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
IV. TỪ VIẾT TẮT
- DD: Dinh dưỡng.
- BS: Bác sỹ
- ĐD: Điều dưỡng.
- LS: Lâm sàng
- GS: Giám sát
- HC: Hội chẩn

- BMI:Body Mass Index.
- KH: Kế hoạch
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Quy trình hội chan dinh dưỡng Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Trách
nhiệm

Các bước thực 
hiện Mô tả và biểu mẫu liên quan

BS điêu 
trị/ 

trưởng 
khoa lâm 

sàng

ị Chỉ định ^  
HC DD J

Khi bệnh nhân bị SDD (BMI<18,5) hoặc măc 
nhiêu bệnh liên quan đến dinh dưỡng mà BS 
điêu trị khó chỉ định chế độ DD

Trưởng 
khoa 

DD/Cán 
bộ khoa 

DD được 
phân 
công

\
1. ĐD khoa DD tiếp nhận thông tin mời hội 
chẩn, ghi sổ theo dõi HC (Phụ lục 1) và báo 
cáo trưởng khoa
2. Trưởng khoa phân công cán bộ tham gia 
hội chẩn (thời gian theo sổ mời hội chan)
3. Cán bộ được phân công chuẩn bị các tài 
liệu DD liên quan đến bệnh được mời HC.

Tiếp nhận 
thông tin và 
chuẩn bị HC

Các 
thành 

viên hội 
chẩn

1. Người chủ trì gi ới thiệu thành phần tham 
dự, tóm tăt quá trình điêu trị, chăm sóc và yêu 
cầu HC
2. Cán bộ khoa DD cùng BS điêu trị trực tiếp 
thăm khám, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
người bệnh.
3. Tham khảo kết quả xét nghiệm và diễn 
biến bệnh trên bệnh án.
4. Các thành viên tham gia HC thống nhất 
đánh giá tình trạng DD người bệnh, đê xuất 
phương án can thiệp phù hợp (có thể chỉ định 
làm thêm xét nghiệm nếu cần)
5. Thư ký ghi chép đầy đủ các ý kiến của 
từng thành viên vào sổ biên bản HC.

Tiến hành 
hội chẩn

Các thành 
viên hội 

chẩn

\r 1. Chủ tọa kết luận rõ ràng từng vân đê được 
ghi trong sổ biên bản hội chẩn và mời các 
thành viên ký, thông qua biên bản hội chẩn
2. Thư ký hoàn thiện tờ "Trích biên bản HC" 
và lưu vào hồ sơ bệnh án.y

ế
^

ế
j

VI. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ lưu Người
lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Sổ theo dõi mời hội chẩn Khoa DDTC 1 năm
2 Sổ mời hội chẩn Khoa mời HC 1 năm

3
Sổ “Biên bản hội chân” 
của khoa

Khoa mời HC 1 năm

4
Tờ “Trích biên bản hội 
chẩn” đính vào HSBA

Kho lưu trữ
HsBa

Theo quy định 
lưu trữ HsBA
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VII. PHỤ LỤC

Mầu 1: Sổ theo dõi mời hội chẩn dinh dưỡng

STT
Khoa 

mời hội 
chẩn

Thời gian 
nhận mời 

HC

Thông tin bệnh nhân Người 
nhận thông 
tin mời HC

Người 
tham gia 

HC

Trưởng 
khoa LSHọ tên Giường

/Phòng Tuổi Giới Chẩn đoán bệnh



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BÊNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH• •

4
BVDtt T IN H *  OICN BIÉN 
OỈEN H im  KatBAl HOSPITAL

►

QUY TRÌNH 
SỬ DUNG DUNG CU VÀ TRANG THIẾT BI •  •  •  • 

Mã số: QTKT.05.DDTC 
Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 25/10/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Mai Thanh Hương Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh Phó khoa (Phụ trách) Chủ tịch hội đồng 

thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



QT sử dụng dụng cụ và trang thiết bị Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc □
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Khoa Dinh dưỡng tiết chế □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I. MỤC ĐÍCH
- Quản lý được dụng cụ và trang thiết bị;
- Hạn chế được tối đa sự hỏng hóc;
- Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, người 

bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm..

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng tại khoa dinh dưỡng, tiết chế.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tài liệu tập huấn dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện Bạch Mai

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Qui định sử dụng dụng cụ:
- Sau khi sử dụng dụng cụ phải được rửa sạch bằng nước tẩy rửa do Bộ Y 

tế cấp phép tráng qua 3 lần nước sạch cuối cùng và đem vào phòng xếp lên giá 
để đồ ;

- Dụng cụ sạch chưa sử dụng được để ở phòng đựng dụng cụ sạch có giá 
kê, bật quạt hong khô (hoặc sấy khô);

- Dụng cụ khi đem sử dụng phải khô không có nước đọng ở dụng cụ.

2. Quy định sử dụng trang thiết bị:
- Các dụng cụ, thiết bị đều có lai lịch rõ ràng và có người phụ trách;
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì dụng cụ thiết bị điện, điện tử như tủ 

lạnh, tủ đá... phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng điện, tất cả các dụng 
cụ sử dụng điện phải có dây tiếp đất, để nơi thoáng mát, khi cho thực phẩm vào 
trong tủ phải đóng kín cánh tủ, lau sạch bằng khăn ẩm, 1 tuần tổng vệ sinh 1 lần;

- Thiết bị cơ học: để nơi khô thoáng và có van an toàn tự động, thường 
xuyên kiểm tra đường ống dẫn.

3. Điều kiện đối với trang thiết bị và dụng cụ:
- Trang thiết bị và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm được thiết kế và chế tạo 

an toàn, phù hợp với yêu cầu dễ làm sạch tẩy trùng và bảo dưỡng;

- Nơi cất giữ dụng cụ sạch phải thoáng khí, khô ráo, đảm bảo vệ sinh, 
chống côn trùng, chuột;

- Thiết bị, dụng cụ chế biến phải được làm từ nguyên liệu không độc, 
không gây mùi lạ, không hấp thụ không thôi nhiễm vào thực phẩm, không bị ăn 
mòn tránh bụi côn trùng và các nguồn ô nhiễm khác;

- Thiết bị dụng cụ giám sát chất lượng: những dụng cụ dùng để đun, xử lý 
nhiệt, làm nguội, lưu giữ hay làm đông lạnh thực phẩm phải được thiết kế làm 
sao nhanh chóng đạt được nhiệt độ theo yêu cầu của thực phẩm, nhằm đảm bảo 
tính an toàn và phù hợp của thực phẩm để duy trì nhiệt độ đó;

QT sử dụng dụng cụ và trang thiết bị Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017
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- Thiết bị phải được thiết kế có thể giám sát, kiểm soát được nhiệt độ ở 
những nơi cần thiết, giám sát độ ẩm không khí, dòng khí;

- Những thiết bị dùng để đun, xử lý nhiệt, làm nguội, lưu giữ hay làm 
đông lạnh thực phẩm phải được thiết kế làm sao nhanh chóng đạt được nhiệt độ 
theo yêu cầu của thực phẩm nhằm đảm bảo tính an toàn và phù hợp của thực 
phẩm.

4. Phương tiện rửa tay và khử trùng tay
- Có đầy đủ các thiết bị rửa tay và khử trùng tay ở các vị trí thuận tiện 

trong khu vực chế biến thực phẩm. Nơi rửa tay phải cung cấp đầy đủ nước sạch, 
xà phòng, khăn lau tay một lần hoặc máy sấy khô tay;

- Nước sát trùng: các chất dùng để tẩy rửa và sát trùng dụng cụ phải được 
đựng trong bao bì dễ nhận biết có hướng dẫn sử dụng. Chỉ sử dụng chất tẩy rửa 
được Bộ Y tế cho phép.

QT sử dụng dụng cụ và trang thiết bị Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/10/2017
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH 
BÁO ĂN VÀ CUNG CẤP SUẤT ĂN CHO 

NGƯỜI BỆNH NẰM NỘI TRÚ

Mã số: QTKT.06.DDTC
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/12/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Mai Thanh Hương Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh Phó khoa (Phụ trách) Chủ tịch hội đồng

thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



Quy trình báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/12/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc 0 Các khoa lâm sàng
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Phòng Công tác xã hội □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I. MỤC ĐÍCH
- Nắm được số lượng người bệnh ăn trong toàn viện cũng như từng khoa

- Đảm bảo cung cấp ăn, uống tại giường cho người bệnh điều trị nội trú.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với tất cả các trường hợp nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Điện Biên.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Quy trình báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/12/2017

IV. TỪ VIẾT TẮT
- DDTC: Dinh dưỡng tiết chế

- ĐD: Điều dưỡng

- LS: Lâm sàng

- NB: Người bệnh
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Quy trình báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/12/2017

Trách
nhiệm Các bước thực hiện Mô tả/ tài liệu liên quan

ĐD khoa 
LS

/  Tổng 
/ suất ă 
1 xuống 

DD C
h 

b
ợ

 
o 

áo 
p

\ 
p 

o 
/

- Các điều dưỡng (ĐD) trong mạng lưới dinh dưỡng 
của từng khoa thống kê ký hiệu chế độ ăn trong bệnh 
án do Bác sỹ chỉ định
- Báo số lượng suất ăn đã tổng hợp trực tiếp tại khoa 
dinh dưỡng tiết chế (DDTC) hoặc gọi điện thoại:

+ Số lượng suất ăn
+ Từng loại ký hiệu theo từng chế độ có sẵn

- Thời gian báo ăn: Từ 14h đến 16h chiều ngày hôm 
trước báo ăn cho ngày hôm sau
- Báo ăn thêm bớt trước giờ ăn 2h (Giờ ăn qui định:
6h -  9h -  12h -  15h -  18h -  21h)

ĐD khoa 
DDTC

1r
- ĐD khoa DDTC tiếp nhận và ghi vào sổ

+ Sau khi nghe báo ăn, ĐD khoa DDTC phải đọc 
lại để đối chiếu với khoa lâm sàng tránh nhầm lẫn
- Báo ăn thêm bớt:

+ Báo lại cho khoa DDTC 
+ ĐD khoa DDTC tiếp nhận và ghi vào sổ

Tiếp nhận báo 
ăn

ĐD khoa 
DDTC

Thống kê 
hợp suất 
đến đơr 

th u 
ịv 

ăn 
v

đ 
b 

t 
ấu 

báo 
ổng

° 
g Khoa DDTC thống kê lại và tổng hợp suất ăn đưa 

số liệu đến đơn vị đấu thầu
- ĐD khoa DDTC đưa số liệu đến đơn vị đấu thầu và 
photô lại 01 bản lưu số liệu tại khoa DDTC

Đơn vị 
đấu thầu

Lên thự 
cho các 

ngày h

c phẩm 
:hực đơn 
ôm sau

Nhân viên Đơn vị đấu thầu lên thực phẩm ngày hôm 
sau theo thực đơn đã được khoa DDTC xây dựng

ĐD khoa 
DDTC

1 ỉ
- ĐD khoa DDTC chia làm 2ca/ngày xuống giám sát 
suất ăn theo qui trình

+ Ca sáng từ 5h30 - 12h

+ Ca chiều: từ 13h30 - 19h
- Sau khi giám sát từng suất ăn, ĐD khoa DDTC giám 
sát việc xếp suất ăn vào xe vận chuyển có đúng ký 
hiệu và số lượng đã báo không ?

Giám sát việc 
cung cấp xuất ăn 
cho người bệnh
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Quy trình báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/12/2017

Đơn vị 
đấu thầu

Vận chuyển 
suất ăn đến 
khoa LS

- Vận chuyển suất ăn đến khoa LS

- Bàn giao suất ăn cho ĐD khoa LS

ĐD khoa 
LS

/  Phát suất ăn 
cho NB, bàn  ̂
giao lại dụng 

y cụ cho đơn vị / 
đấu thầu

- ĐD khoa LS phát suất ăn cho người bệnh theo đúng 
ký hiệu đã ghi trong hồ sơ
- Sau khi người bệnh ăn xong (60phút), ĐD khoa LS 
thu lại dụng cụ đựng đồ ăn
- Bàn giao dụng cụ cho nhân viên đơn vị đấu thầu

VI. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Tổng hợp báo ăn ĐD,KTV Khoa DDTC 03 tháng

2 Báo ăn thêm bớt ĐD,KTV Khoa DDTC 03 tháng

VII. PHỤ LỤC 
Phụ lục 1
DAn H m ụ c  k ý  h i ệ u  c á c  c h ế  Độ  Ăn  t ạ i  b ệ n h  v iệ n

STT CHẾ ĐỘ Ăn  t r o n g  b ệ n h  v iệ n k ý  h iệ u

I. Chế độ ăn thông thường BT

1 Năng lượng: 1800- 2000 Kcal BT01 (cơm)

2 Năng lượng: 1600- 1800 Kcal BT02 (cơm)

3 Năng lượng: 1400- 1600 Kcal BT03 (cơm)

II. Chế độ ăn cho các bệnh thận tiết niệu TN
1 Suy thận mạn GĐ 1- 2 TN01 (cơm nhạt)

2 Suy thận mạn GĐ 3- 4 không lọc máu, không tăng Kali máu TN02 (cơm nhạt)

3 Suy thận mạn GĐ 3- 4 không lọc máu, tăng Kali máu TN03 (cơm nhạt)

4 Suy thận mạn có lọc máu hoặc thẩm phân phúc mạc 
3lần/tuần

TN04 (cơm nhạt)

5 Hội chứng thận hư, không tổn thương cầu thận TN05 (cơm nhạt)

6 Hội chứng thận hư, có tổn thương cầu thận tối thiểu TN06 (cơm nhạt)
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Quy trình báo ăn và cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/12/2017

III. Chế độ ăn cho bệnh đái tháo đường DD
1 Đái tháo đường đơn thuần DD01(cơm)

2 Đái tháo đường BMI>25, rối loạn chuyển hóa lipd máu DD02(cơm)

3 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể ure máu cao DD03(cơm)

4 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể cao huyết áp DD04(cơm)

5 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận giai đoạn hồi phục DD05(cơm)

6 Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 1- 2 DD06(cơm)

7 Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 3- 4 DD07(cơm)

8 Đái tháo đường, suy tim( ăn mềm nhạt) DD08(cháo,súp)

9 Đái tháo đường, suy tim DD09(cơm nhạt)

10 Đái tháo đường, gout DD10 (cơm)

11 Đái tháo đường, tăng huyết áp (nhạt 2-4g muối) DD11(cơm)

IV. Chế độ ăn cho bệnh gout GU
1 Bệnh gout đơn thuần( ngoài đợt viêm) GU01(cơm)

2 Gout cấp GU02(cơm)
V. Chế độ ăn cho bệnh tim mạch TM

1 Tăng huyết áp, Lipid máu cao (Nhạt tương đối) TM01(cơm nhạt)

2 Tăng huyết áp, suy tim (Nhạt tương đối) TM02(cơm nhạt)

3 Suy tim giai đoạn 1- 2 TM03(cơm)

4 Cholesterol máu cao E=1700-1800 Kcal TN04(cơm)

5 Cholesterol máu cao E=1600-1700 Kcal TM05(cơm)

6 Cholesterol máu cao E=1800-2000 Kcal TM06(cơm)

VI. Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH

1 Viêm loét dạ dày tá tràng, sau chảy máu dạ dày-tá tràng ổn 
định

TH01(cơm nát)

2 Phẫu thuật đường tiêu hóa (tùy theo từng giai đoạn bệnh) TH02

3 Chảy máu dạ dày- tá tràng giai đoạn cầm máu TH03(súp)

4 Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa TH04(cơm nát)

VII. Chế độ ăn cho bệnh tụy VT

1 Viêm tụy cấp VT01(nước cháo)

2 Viêm tụy cấp giai đoạn khởi động VT02 (cháo)
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3 Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn chuyển tiếp VT03 (cháo)

4 Viêm tụy mạn VT04 (cơm)

VIII. Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM

1 Viêm gan cấp GM01 (cơm)

2 Xơ gan GM02(cơm mềm)

3 Viêm gan mãn tính GM03(cơm)

IX. Chế độ ăn cho phẫu thuật PT

1 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai đoạn 
khởi động ruột( từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7)

PT01 (lỏng)

2 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai đoạn 
chuyển tiếp (từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 13)

PT02 (nửa lỏng. 
nửa đặc)

3 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai đoạn 
chuyển tiếp (từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 19)

PT03 (mềm)

4 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai đoạn 
hồi phục

PT04 (cơm mềm)

X. Chế độ ăn cho các bệnh nhiễm khuẩn NK

1 Nhiễm khuẩn cấp giai đoạn toàn phát NK01 (súp, cháo)

2 Nhiễm khuẩn cấp giai đoạn hồi phục NK02 (cơm)

XI. Chế độ ăn cho bỏng BO

1 Giai đoạn sốc bỏng BO01(súp sone)

2 Giai đoạn nhiễm độc, nhiễm trùng và suy mòn bỏng BO02(cơm)

3 Giai đoạn hồi phục BO03(cơm)

XII. Chế độ ăn cho sản khoa SK

1 Phụ nữ có thai 3tháng cuối có tăng huyết áp(nhạt tương đối) SK01(cơm)

2 Phụ nữ có thai 3 tháng cuối có tăng huyết áp kèm suy thận SK02(cơm)

3 Đái tháo đường ở phụ nữ có thai SK03(cơm)

XIII. Chế độ ăn cho tiêu chảy TC

1 Tiêu chảy cấp ( trên 50 lần/24 giờ) TC01(nước cháo)

2 Tiêu chảy cấp ( 20 đến 50 lần/24 giờ) TC02(súp)

3 Tiêu chảy cấp ( 5 đến 20 lần/24 giờ) TC03(cháo)

4 Tiêu chảy cấp ( 2 đến 4 lần/24 giờ) TC04(cơm)

5 Tiêu chảy mạn TC05(cơm)
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Phụ lục 2: Tờ tổng hợp suất ăn của các khoa

TỔNG HỢP SUẤT Ăn Của các khoa
Ngày...........tháng............. năm.......
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Phụ lục 3: Sổ báo ăn thêm bớt

SỔ BÁO ĂN THÊM BỚT

Khoa Ngày giờ Nội dung thêm bớt 

chế độ ăn

Nhân viên báo 
thêm bớt

Nhân viên 
DDTC

Nhân viên đơn 
vị đấu thầu
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NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

0 Giám đốc 0 Các khoa lâm sàng
0 Phó giám đốc □
0 Phòng Kế hoạch tổng hợp □
0 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện □
0 Phòng Điều dưỡng □
0 Phòng Công tác xã hội □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I. MỤC ĐÍCH
- Quy trình này nhằm thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện công tác 

dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện;

- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa lâm sàng và khoa Dinh dưỡng, 
tiết chế trong chăm sóc, điều trị bệnh.

- Đảm bảo cung cấp tới người bệnh một dịch vụ chăm sóc toàn diện, hiệu 
quả nhất.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên;

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y Tế về việc 

Hướng d n công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
- Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

- Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10/8/2006 của Bộ Y tế về 
việc ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện”

- Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 về việc ban hành Bộ tiêu 
chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

IV. TỪ VIẾT TẮT
- QTQL: Quy trình quản lý.
- DD: Dinh dưỡng.
- BS : Bác sĩ
- ĐD: Điều dưỡng.

- BMI:Body Mass Index.
- VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm
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IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Khám, tư  vấn về dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú

- Bác sĩ khám, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng cho
người bệnh ngoại trú.
- Ghi chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh cần điều trị bằng chế độ ăn vào sổ
khám bệnh hoặc đơn thuốc ngoại trú.

2. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và điều trị bằng chế độ ăn 
bệnh lý cho người bệnh nội trú

2.1. Các phòng chức năng
- Phối hợp với khoa Dinh dưỡng, tiết chế trong việc tổ chức thực hiện các 

quy định về dinh dưỡng, tiết chế liên quan tới lĩnh vực từng phòng phụ trách.
- Phối hợp với khoa Dinh dưỡng, tiết chế xây dựng các quy trình cụ thể về 

Dinh dưỡng, tiết chế trình Giám đốc phê duyệt và giám sát việc thực hiện các 
quy trình này.

2.2. Các khoa lâm sàng
* Bác sĩ điều trị:
- Khám, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phân loại nguy cơ dinh dưỡng/suy 

dinh dưỡng của người bệnh lúc nhập viện và trong quá trình điều trị.
- Chỉ định chế độ ăn hàng ngày phù hợp với bệnh của người bệnh và ghi mã 

số ký hiệu chế độ ăn theo quy định của Bệnh viện vào phiếu điều trị trong hồ sơ 
bệnh án (Phụ lục 1).

- Lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh suy dinh dưỡng hoặc 
người bệnh cần hỗ trợ dinh dưỡng.

- Tổ chức hội chẩn giữa Bác sĩ Khoa dinh dưỡng với Bác sĩ điều trị về chế độ 
ăn đối với những trường hợp bệnh đặc biệt có liên quan hoặc cần can thiệp đến 
dinh dưỡng.

* Điều dưỡng chăm sóc:
- Đo chiều cao, cân nặng tính chỉ số BMI và ghi vào hồ sơ bệnh án. Có thể 

ghi nhận thêm các chỉ số khác để đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo yêu cầu 
của Bác sĩ.
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- Phối hợp với Bác sĩ điều trị để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu 
dinh dưỡng của người bệnh.

- Theo dõ i, ghi kết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào Phiếu chăm sóc.
- Thực hiện chỉ định nuôi ăn qua ống thông theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.
2.3. Khoa dinh dưỡng
* Bác sĩ Khoa dinh dưỡng:
- Khám, tư vấn và điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ 

ăn phù hợp với tình trạng người bệnh nội trú và ngoại trú;
- Áp dụng chế độ ăn và xây dựng thực đơn phù hợp với tình trạng dinh 

dưỡng và bệnh lý của người bệnh;
- Hội chẩn với các khoa lâm sàng để hỗ trợ dinh dưỡng khi có yêu cầu;
- Tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho các đối tượng 

trong bệnh viện;
- Giám sát VSATTP
- Nghiên cứu, xây dựng, đánh giá hiệu quả của các chế độ ăn và sản phẩm 

dinh dưỡng;
- Tham gia kiểm tra công tác dinh dưỡng, tiết chế và việc cung cấp các sản 

phẩm dinh dưỡng theo quy định;
- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết 

chế;
- Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng để bảo đảm người bệnh được nuôi 

dưỡng và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Hỗ trợ bác sĩ điều trị trong 
việc lập kế hoạch và can thiệp dinh dưỡng cho các trường hợp suy dinh dưỡng 
hoặc cần hỗ trợ dinh dưỡng;

* Điều dưỡng dinh dưỡng tiết chế:
- Tư vấn cho người bệnh về dinh dưỡng, tiết chế;
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ dinh dưỡng của người bệnh nội trú;
- Kiểm tra việc bảo quản, chế biến thực phẩm, cung cấp suất ăn bảo đảm chất 

lượng, đúng thực đơn và an toàn thực phẩm;
- Lưu mẫu thức ăn theo quy định;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, có ý kiến đề xuất, kiến nghị theo quy định;
- Thu thập và phân tích các số liệu phục vụ cho công tác dinh dưỡng;
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- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm;
- Tham gia đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xác định những người bệnh có 

nguy cơ về dinh dưỡng;
- Tham gia xây dựng thực đơn cho người bệnh;
3. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế
- Khoa dinh dưỡng có nhiệm vụ:

+ Xây dựng các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn 
thực phẩm và phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân 
viên y tế trong bệnh viện.

+ Tổ chức các hình thức giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cho người 
bệnh, người nhà người bệnh thực hiện chế độ ăn bệnh lý và an toàn 
thực phẩm.

- Phòng Điều dưỡng, phòng Công tác xã hội, các khoa lâm sàng phối hợp 
với khoa Dinh dưỡng tiết chế trong công tác truyền thông về dinh dưỡng 
tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩm

Phụ lục 1
DAn H m ụ c  k ý  h i ệ u  c á c  c h ế  Độ  Ăn  t ạ i  b ệ n h  v iệ n

STT CHẾ ĐỘ Ăn  t r o n g  b ệ n h  v iệ n KÝ HIỆU
I. Chế độ ăn thông thường BT

1 Năng lượng: 1800- 2000 Kcal BT01 (cơm)

2 Năng lượng: 1600- 1800 Kcal BT02 (cơm)

3 Năng lượng: 1400- 1600 Kcal BT03 (cơm)

II. Chế độ ăn cho các bệnh thận tiết niệu TN
1 Suy thận mạn GĐ 1- 2 TN01 (cơm nhạt)

2 Suy thận mạn GĐ 3- 4 không lọc máu, không tăng Kali máu TN02 (cơm nhạt)

3 Suy thận mạn GĐ 3- 4 không lọc máu, tăng Kali máu TN03 (cơm nhạt)

4 Suy thận mạn có lọc máu hoặc thẩm phân phúc mạc 3lần/tuần TN04 (cơm nhạt)

5 Hội chứng thận hư, không tổn thương cầu thận TN05 (cơm nhạt)

6 Hội chứng thận hư, có tổn thương cầu thận tối thiểu TN06 (cơm nhạt)
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III. Chế độ ăn cho bệnh đái tháo đường DD
1 Đái tháo đường đơn thuần DD01( cơm)

2 Đái tháo đường BMI>25, rối loạn chuyển hóa lipd máu DD02( cơm)

3 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể ure máu cao DD03( cơm)

4 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể cao huyết áp DD04( cơm)

5 Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận giai đoạn hồi phục DD05( cơm)

6 Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 1- 2 DD06( cơm)

7 Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 3- 4 DD07( cơm)

8 Đái tháo đường, suy tim( ăn mềm nhạt) DD08(cháo,súp)

9 Đái tháo đường, suy tim DD09(cơm nhạt)

10 Đái tháo đường, gout DD10 (cơm)

11 Đái tháo đường, tăng huyết áp( nhạt 2-4g muối) DD11(cơm)

IV. Chế độ ăn cho bệnh gout GU
1 Bệnh gout đơn thuần( ngoài đợt viêm) GU01(cơm)

2 Gout cấp GU02(cơm)
V. Chế độ ăn cho bệnh tim mạch TM

1 Tăng huyết áp, Lipid máu cao (Nhạt tương đối) TM01(cơm nhạt)

2 Tăng huyết áp, suy tim (Nhạt tương đối) TM02(cơm nhạt)

3 Suy tim giai đoạn 1- 2 TM03(cơm)

4 Cholesterol máu cao E=1700-1800 Kcal TN04(cơm)

5 Cholesterol máu cao E=1600-1700 Kcal TM05(cơm)

6 Cholesterol máu cao E=1800-2000 Kcal TM06(cơm)

VI. Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa TH

1 Viêm loét dạ dày tá tràng, sau chảy máu dạ dày-tá tràng ổn 
định

TH01(cơm nát)

2 Phẫu thuật đường tiêu hóa (tùy theo từng giai đoạn bệnh) TH02

3 Chảy máu dạ dày- tá tràng giai đoạn cầm máu TH03( súp)

4 Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa TH04(cơm nát)
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VII. Chế độ ăn cho bệnh tụy VT

1 Viêm tụy cấp VT01(nước cháo)

2 Viêm tụy cấp giai đoạn khởi động VT02 (cháo)

3 Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn chuyển tiếp VT03 (cháo)

4 Viêm tụy mạn VT04 (cơm)

VIII. Chế độ ăn cho các bệnh gan mật GM

1 Viêm gan cấp GM01 (cơm)

2 Xơ gan GM02(cơm mềm)

3 Viêm gan mãn tính GM03(cơm)

IX. Chế độ ăn cho phẫu thuật PT

1 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai 
đoạn khởi động ruột( từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7)

PT01 (lỏng)

2 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai 
đoạn chuyển tiếp (từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 13)

PT02 (nửa lỏng. 
nửa đặc)

3 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai 
đoạn chuyển tiếp (từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 19)

PT03 (mềm)

4 Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa giai 
đoạn hồi phục

PT04 (cơm mềm)

X. Chế độ ăn cho các bệnh nhiễm khuẩn NK

1 Nhiễm khuẩn cấp giai đoạn toàn phát NK01 (súp, cháo)

2 Nhiễm khuẩn cấp giai đoạn hồi phục NK02 (cơm)

XI. Chế độ ăn cho bỏng BO

1 Giai đoạn sốc bỏng BO01(súp sone)

2 Giai đoạn nhiễm độc, nhiễm trùng và suy mòn bỏng B002( cơm)

3 Giai đoạn hồi phục B003( cơm)

XII. Chế độ ăn cho sản khoa SK

1 Phụ nữ có thai 3tháng cuối có tăng huyết áp(nhạt tương đối) SK01( cơm)

2 Phụ nữ có thai 3 tháng cuối có tăng huyết áp kèm suy thận SK02( cơm)

3 Đái tháo đường ở phụ nữ có thai SK03( cơm)
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XIII. Chế độ ăn cho tiêu chảy TC

1 Tiêu chảy cấp ( trên 50 lần/24 giờ) TC01( nước cháo)

2 Tiêu chảy cấp ( 20 đến 50 lần/24 giờ) TC02(súp)

3 Tiêu chảy cấp ( 5 đến 20 lần/24 giờ) TC03( cháo)

4 Tiêu chảy cấp ( 2 đến 4 lần/24 giờ) TC04( cơm)

5 Tiêu chảy mạn TC05( cơm)


