A – QUI TRÌNH KỸ NĂNG THĂM KHÁM
A1 - HỎI BỆNH
Mục đích: Khai thác được các thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe của NB và
phát hiện được các dấu hiệu bất thường giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT: trang phục đúng qui định.

***

2

Phòng khám.

***

3

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Bút.
Hỏi bệnh (kết hợp quan sát NB trong
khi hỏi bệnh).

***

B

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

***

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Đủ ánh sáng và đủ khoảng
cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán khi khám.
- Thân thiện với NB, tránh
gây cảm giác sợ hãi.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.
-

-

-

1

NVYT chào hỏi NB và người nhà NB,
13

***

-

Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp
đơn giản, dễ hiểu và phù
hợp với phong tục, tập quán
của vùng miền.
Sử dụng hợp lý các câu hỏi
mở và câu hỏi đóng để thu
được thông tin đầy đủ và
chính xác.
Tôn trọng các thói quen và
phong tục tập quán của NB
không có hại cho sức khỏe.
Giới thiệu đầy đủ ngắn gọn

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của NVYT
tại cơ sở.

2

Khai thác thông tin hành chính (tuổi,
giới, địa chỉ, điện thoại liên hệ của NB
và cha mẹ/người nhà NB.

***

3

Khai thác lý do NB đến khám:
- Nhìn mờ, không đáp ứng với kích
thích thị giác.
- Chảy nước mắt.
- Đau hoặc khó chịu.
- Đỏ mắt.
- Lác mắt, sụp mi, đồng tử trắng.
- Rung giật nhãn cầu.
- Chấn thương…
- Các triệu chứng toàn thân khác kèm
theo?
Khai thác các thông tin về bệnh

***

Khai thác bệnh sử:
- Triệu chứng đầu tiên của bệnh?
- Hoàn cảnh xuất hiện?
- Diễn biến các triệu chứng?
- Các triệu chứng đi kèm và diễn biến
các triệu chứng đó?
- Đã điều trị gì chưa? Ở đâu?
- Điều trị như thế nào và kết quả của
điều trị?
- Các bệnh lý toàn thân khác?

***

3

3.1
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT
thể hiện thái độ sẵn sàng
giúp đỡ NB và người nhà
NB.
- Giao tiếp phù hợp với văn
hóa, phong tục tập quán
vùng miền.
- Khai thác đầy đủ các mục
hành chính theo qui định
của sổ y bạ, phiếu khám, hồ
sơ bệnh án.
- Sử dụng hợp lý các câu hỏi
mở và câu hỏi đóng để thu
được thông tin đầy đủ và
chính xác.
Khai thác được đầy đủ các
thông tin cần thiết.

- Khai thác được đầy đủ,
chính xác các thông tin liên
quan.
- Sử dụng ngôn ngữ không lời
và có lời một cách hiệu quả;
- Sử dụng các câu hỏi đóng
và câu hỏi mở phù hợp.
- Khai thác được đầy đủ,
chính xác thông tin liên
quan.
- Khẳng định được sự xuất
hiện và quá trình diễn biến
các vấn đề sức khỏe của NB
tính đến thời điểm tiếp xúc.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

3.2

Khai thác tiền sử:
- Bản thân NB đã bị bệnh như thế này
bao giờ chưa? Nếu có thì đã được
chẩn đoán và điều trị như thế nào?
- Các bệnh khác đã mắc trước đó?
Điều trị như thế nào? Tình trạng
bệnh đó hiện nay?
- NB có bị dị ứng bao giờ không? Dị
ứng với gì?
- Tiền sử lúc sinh: Thiếu tháng, nhẹ
cân, ngạt, dị tật, khi sinh có forcep,
giác hút…?
- Tiền sử gia đình: có ai mắc bệnh
tương tự không?
- Những bức ảnh chụp trẻ và gia đình
trước đó.
(Xem sổ khám bệnh hoặc phiếu khám
bệnh những lần trước đó của NB nếu
NB mang theo).
Khai thác các yếu tố dịch tễ học:
- Hỏi về tình trạng bệnh của những
người xung quanh trong cộng đồng?
- Hỏi về điều kiện vệ sinh môi trường
sống, tiền sử tiêm phòng?
- Hỏi về những bệnh dịch đang lưu
hành tại nơi NB đang sinh sống?

3.3

3.4

C
1

2

3

Quan sát NB trong quá trình hỏi bệnh để
phát hiện các tư thế hoặc biểu hiện bất
thường.
Ghi nhận kết quả
Tổng hợp các thông tin đã hỏi bệnh và
đề nghị NB hoặc người nhà xác nhận lại
trước khi ghi vào hồ sơ bệnh án.
Ghi bệnh sử, tiền sử của NB vào hồ sơ
bệnh án/sổ khám bệnh/phiếu khám theo
qui định.
Giải đáp các thắc mắc liên quan của NB
và người nhà (nếu có).
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Mức
độ
***

***

***

***

***

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Xác định được tiền sử bệnh
tật có liên quan của NB và
gia đình.
- NVYT biết được rõ liệu
pháp và quá trình điều trị
trước đó của NB.

- Khai thác đầy đủ các yếu tố
dịch tễ liên quan đến vấn đề
sức khỏe của NB và cộng
đồng – nơi NB sinh sống.
- Xác định được các dịch
bệnh hiện có tại khu vực NB
sinh sống.
- Nhận biết các yếu tố nguy
cơ với sức khỏe của NB.
Phát hiện được các tư thế, biểu
hiện bất thường của NB thông
qua quan sát.
Thông tin về bệnh sử và tiền sử
của NB thu được là chính xác
và đầy đủ.
Hoàn thiện các mục theo qui
định.
NB và người nhà được giải đáp
các thắc mắc liên quan và sẵn
sàng để khám bệnh.

A2 - KHÁM MẮT TRẺ EM
Mục đích: Khai thác được các thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe của NB và
phát hiện được các triệu chứng giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời cho NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn, an toàn và
thân thiện với trẻ em.

***

3

Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần thiết:
- Bảng thử thị lực.
- Bảng hình.
- Hộp kính.
- Thước Parent.
- Hộp lăng kính.
- Đèn pin.
- Máy soi bóng đồng tử.
- Máy soi đáy mắt trực tiếp.
- Máy soi đáy mắt gián tiếp.
- SHV khám bệnh.
- Kính Volk.
- Bộ dụng cụ đo nhãn áp.
- Vành mi.
- Que ấn củng mạc.
- Thuốc tê tại chỗ.
- Thuốc giãn đồng tử.

***

***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định của
BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Ánh sáng phù hợp và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
- Phòng khám và khu chờ có
bố trí các đồ chơi, tranh ảnh
phù hợp với trẻ em.
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ,
thuốc và các vật tư cần thiết,
sắp xếp phù hợp.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Các loại thuốc nhuộm (Fluorescein,
Rose bengal…).
- Thuốc sát trùng, bông vô trùng.
- Các dụng cụ và thuốc khám gây mê
(nếu cần).
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi NB và người nhà
NB, tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của
NVYT tại cơ sở.
- Giải thích cho NB hoặc người nhà
NB về tính cần thiết của việc khám
mắt, các bước sẽ thực hiện trong
quá trình khám mắt.
- Người nhà NB ký giấy cam đoan
trong trường hợp khám có gây mê
cho trẻ em.
- Hướng dẫn NB và người nhà cách
phối hợp với NVYT trong quá trình
khám mắt.
Khám bệnh

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.

***

-

-

4

5

B

-

1

Quan sát hai mắt NB để phát hiện được
những dấu hiệu bất thường.
(Có thể chuyển sang khám có gây mê
nếu trẻ không hợp tác khi khám chi tiết
nhãn cầu).

***

2

Đánh giá vận nhãn.

***

3

Khám mắt trước khi làm các thủ thuật
(dùng đèn pin để khám sơ bộ, trẻ lớn có
thể khám trên sinh hiển vi, nếu trẻ
không hợp tác cần khám có gây mê):
- Khám lệ đạo: điểm lệ, túi lệ, vệt

***
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-

Giới thiệu đầy đủ ngắn gọn
thể hiện thái độ sẵn sàng
giúp đỡ NB và người nhà
NB.
NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu để giải thích.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT trong quá trình
khám.

Tránh vành mắt NB hay có
những động tác làm trẻ sợ
hãi.
- Giao tiếp thân thiện với trẻ,
tránh gây cảm giác sợ hãi
cho trẻ, trẻ quấy khóc sẽ ảnh
hưởng đến việc đánh giá độ
lác, sụp mi và vận nhãn.
Đánh giá được vận nhãn các
hướng của NB.
- Khám theo thứ tự, đúng kỹ
thuật, nhẹ nhàng với NB.
- Khi lật mi trên: NVYT dùng
ngón tay cái và ngón trỏ
nắm lấy phần da mi, ở gần

TT

4

5

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

nước mắt bờ mi.
- Khám mi mắt.
- Khám kết mạc (màu sắc, giả mạc,
khối u, vị trí tổn thương....). Lật mi
để khám với kết mạc mi trên.
- Khám giác mạc: Kích thước, tình
trạng biểu mô, nhu mô giác mạc, độ
trong, đục. Khám biến đổi hình
dạng giác mạc (giãn to hay giãn
phình hình chóp).
- Khám các thành phần bên trong
nhãn cầu: tiền phòng, góc tiền
phòng, mống mắt, thể mi, đồng tử
phản xạ, thể thủy tinh, dịch kính,
nhãn cầu, vận nhãn, tình trạng đĩa
thị (lõm đĩa, qui luật của viền thị
thần kinh), võng mạc, hoàng điểm,
mạch máu, u...
Thực hiện các kỹ thuật khám cần thiết
với NB:
- Khám vận động nhãn cầu hai mắt và
một mắt.
- Đo thị lực không kính và có kính.
- Khám định thị.
- Khám bán phần trước nhãn cầu
bằng SHV (cầm tay).
- Đo khúc xạ máy tự động.
- Khám sắc giác thử nghiệm
Farnsworth giản lược.
- Khám độ nhạy cảm tương phản.
- Đo thị trường bằng phương pháp
ước lượng.
- Khám đáy mắt bằng máy soi đáy
mắt gián tiếp hay trực tiếp.
- Đánh giá ánh đồng tử.
- Khám kết giác mạc bằng thuốc
nhuộm màu.
- Khám u nguyên bào võng mạc và
các u nội nhãn khác.
- Khám mắt trẻ em có gây mê nếu trẻ
nhỏ hoặc không hợp tác trong quá
trình khám.
Thực hiện các thủ thuật, các test cần
18

-

***

-

-

***

-

phía bờ mi, lật mặt sau mi
trên ra ngoài. Nếu khó làm,
có thể dùng que tăm bông
đẩy vào da ở phía bờ trên
của sụn mi để lật được phần
mặt trong mi ra ngoài. Sau
khi khám xong, lật trả lại mi
NB về vị trí bình thường.
Phát hiện và mô tả được tổn
thương và các bất thường
của NB trong khi khám mắt.

NB được hướng dẫn để hợp
tác với NVYT trong quá
trình khám.
NVYT thực hiện theo qui
trình kỹ năng tương ứng.

Thực hiện được các thủ

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
thiết với NB:
- Đo đường kính giác mạc.
- Đo nhãn áp.
- Kiểm tra lệ đạo.
- Soi góc tiền phòng.

6

C
1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

-

Chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng
phù hợp:
- Xét nghiệm vi sinh (vi khuẩn, nấm,
vi rút).
- Siêu âm.
- Điện võng mạc.
- Chụp ảnh đáy mắt.
- Chụp MRI, CT, Xquang.
- Xét nghiệm máu, nước tiểu, huyết
thanh.
Ghi nhận kết quả khám và kết thúc
Nhận định các kết quả khám lâm sàng
và cận lâm sàng.

**

-

***

2

Giải thích các kết quả khám, triệu
chứng, chẩn đoán nguyên nhân và chẩn
đoán xác định cho NB hoặc người nhà.

***

3

Ghi kết quả khám, chẩn đoán, hướng
xử trí (nhập viện, kê đơn, hẹn khám
lại…) vào hồ sơ bệnh án hoặc phiếu
khám.

***

4

Hướng dẫn NB về cách xử trí tiếp theo
(nhập viện, điều trị ngoại trú theo
đơn…).

***
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-

thuật, các test cần thiết theo
qui trình kỹ năng tương
ứng.
Phát hiện được những dấu
hiệu bất thường của NB sau
khi thực hiện các thủ thuật,
các test.
Các xét nghiệm được chỉ
định là cần thiết cho chẩn
đoán và điều trị bệnh.
NB hiểu được sự cần thiết
phải làm xét nghiệm và
được hướng dẫn cụ thể cách
thức làm xét nghiệm.

Nhận diện được những kết quả
bất thường và định hướng chẩn
đoán.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả khám và chẩn đoán,
được NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
- Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A3 - KHÁM MẮT TRẺ SƠ SINH
Mục đích: Phát hiện các tổn thương tại mắt do bẩm sinh hoặc mắc phải giúp định
hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám trẻ đẻ non (tốt nhất
bố trí tại khoa sơ sinh), đảm bảo
các điều kiện:
- Kín gió, đủ ấm, phòng không
sáng quá hoặc có thể điều chỉnh
được cường độ ánh sáng.
- Có các phương tiện hồi sức cấp
cứu: Hệ thống cung cấp oxy,
mặt nạ sơ sinh, bóng Ambu,
bàn để khám mắt.
- Có chỗ để rửa tay, đủ xà phòng,
nước sát trùng tay sau khi khám
và khăn lau tay...
Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần
thiết:
- Máy soi đáy mắt trực tiếp.
- Máy soi đáy mắt gián tiếp.
- Vành mi sơ sinh.
- Que ấn củng mạc sơ sinh.
- SHV khám bệnh
- Thấu kính 20D, 28D.
- Thuốc gây tê bề mặt (Dicain
1%, Alcain, …).
- Thuốc tra giãn đồng tử Mydrin
-P.

3

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***

***

***

-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
Phòng khám được bố trí theo đúng
yêu cầu để khám cho trẻ sơ sinh.

-

-
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Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ,
thuốc và các vật tư cần thiết, sắp
xếp phù hợp.
Số lượng vành mi và củng mạc
ít nhất bằng tổng số NB dự kiến
sẽ khám trong ngày/trong buổi
khám.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với chuyên
môn và theo qui định của BV.

***

-

-

4

5

B
1

2

3

Thuốc
nhuộm
màu
Fluorescein.
- Nước muối sinh lý 0,9%.
- Thuốc sát trùng, bông vô trùng.
- Săng, tã quấn trẻ.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho người nhà NB
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi người nhà NB,
tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của
NVYT tại cơ sở.
- Giải thích cho người nhà NB
về tính cần thiết của việc khám
mắt, các bước sẽ thực hiện
trong quá trình khám mắt.
- Hướng dẫn người nhà NB cách
phối hợp với NVYT trong quá
trình khám mắt.
Thực hiện
Để trẻ nằm ngửa, đầu đặt trên gối,
thân và tay chân được quấn chặt
bằng săng. Người phụ (điều
dưỡng) hai tay ôm giữ đầu NB, 2
cẳng tay kẹp giữ hai tay của trẻ.
- Quan sát NB để phát hiện các
dị tật bẩm sinh mi mắt.
- Đặt vành mi banh rộng hai mi
để kiểm tra tình trạng nhãn
cầu, kết giác mạc, mống mắt.

Mức
độ

Đo nhãn áp, đo đường kính giác
mạc khi nghi ngờ glôcôm bẩm
sinh.

-

Giới thiệu đầy đủ ngắn gọn thể
hiện thái độ sẵn sàng giúp đỡ
NB và người nhà NB.
NVYT dùng ngôn ngữ đơn giản,
dễ hiểu để giải thích.
Người nhà NB sẵn sàng và biết
cách phối hợp với NVYT trong
quá trình khám.

***

Trẻ được giữ đúng tư thế trong quá
trình khám.

***

Phát hiện được những bất thường
khi quan sát mắt NB như dị tật mi
mắt (khuyết mi, u mi, bất thường
khác của mi), bất thường của nhãn
cầu (không có nhãn cầu, nhãn cầu
nhỏ), bất thường của kết mạc (u kết
mạc), bất thường giác mạc (đục
giác mạc, giác mạc nhỏ), bất thường
của mống mắt (khuyết mống mắt,
dính mống mắt giác mạc…).
Xem Qui trình kỹ năng Đo nhãn áp
và đường kính giác mạc

***
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TT
4
5

6

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
Nhuộm màu giác mạc khi nghi *** Xem Qui trình kỹ năng Nhuộm màu
ngờ có tổn thương trên giác mạc.
giác mạc.
Tra thuốc giãn đồng tử vào mắt
NB (thường dùng Mydrin-P) để
kiểm tra tình trạng đáy mắt và thị
thần kinh…
Khám mắt bằng máy soi đáy mắt
gián tiếp, có dùng thêm ấn củng
mạc: máy soi đáy mắt gián tiếp
được đội trên đầu, NVYT khám
một tay cầm thấu kính 28D (hoặc
20D), thường là tay phải, tay kia
cầm ấn củng mạc ấn vào vùng
cùng đồ để khám võng mạc chu
biên, yêu cầu phải quan sát được
bờ trước võng mạc.

***

-

***

-

-

-

C
1
2

3

4

Ghi nhận kết quả khám và kết
thúc
Nhận định các kết quả khám.

***

Giải thích các kết quả khám, triệu
chứng, chẩn đoán nguyên nhân và
chẩn đoán xác định cho người nhà
NB.
Ghi kết quả khám, chẩn đoán,
hướng xử trí (nhập viện, kê đơn,
hẹn khám lại…) vào hồ sơ bệnh án
hoặc phiếu khám.

***

Hướng dẫn người nhà NB về cách
xử trí tiếp theo (nhập viện, điều trị
ngoại trú theo đơn…).

***

***
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Tra thuốc vào mắt 2-3 lần, mỗi
lần cách nhau 5 phút.
Khám mắt sau 30 phút từ lần tra
mắt đầu tiên.
Đánh giá tình trạng đĩa thị, mạch
máu võng mạc quanh đĩa thị: có
giãn hay không, phát triển đến
vùng nào của võng mạc, trên
phạm vi bao nhiêu múi giờ. Có
BVMTĐN hay không.
Phát hiện các bất thường khác
của võng mạc: bong võng mạc,
xuất huyết, xuất tiết võng mạc
và u võng mạc (nếu có).
Phát hiện được các bất thường
của hắc mạc: khuyết hắc mạc
bẩm sinh và u hắc mạc (nếu có).
Phát hiện các bất thường của đĩa
thị: Khuyết đĩa thị, thiểu sản đĩa
thị bẩm sinh, bất thường khác
của đĩa thị (nếu có).

Nhận diện được những kết quả bất
thường và định hướng chẩn đoán.
Người nhà NB nắm được kết quả
khám và chẩn đoán, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu hỏi
liên quan.
- Đảm bảo các thông tin được ghi
chép đầy đủ, chính xác theo yêu
cầu của BV.
- Ra quyết định xử trí phù hợp với
tình trạng cụ thể của NB.
Người nhà NB biết được hướng xử
trí tiếp theo và được giải đáp những
thắc mắc liên quan.

A4 - ĐO KHÚC XẠ MÁY TỰ ĐỘNG
Mục đích: Xác định được tình trạng khúc xạ của trẻ giúp chẩn đoán và điều trị phù
hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay (có thể dùng nước rửa tay
nhanh).

2

Phòng khám thân thiện.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Máy đo khúc xạ tự động.
- Ghế xoay để điều chỉnh độ cao.
- Giấy in kết quả đo khúc xạ.

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách đo KX.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách

***

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
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***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng, khoảng
cách và đủ không gian.
- Có tranh ảnh và đồ chơi
để hấp dẫn trẻ.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ,
vật tư và sắp xếp phù
hợp.
- Đảm bảo máy sẵn sàng ở
trạng thái phù hợp để đo
khúc xạ cho trẻ.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
ngồi hoặc giữ trẻ khi đo KX.

-

B
1

Thực hiện
Trẻ ngồi vào ghế đo, tì cằm và sát trán
vào giá đỡ của máy đo khúc xạ tự động.

2

Người đo hướng dẫn trẻ nhìn vào vật tiêu
trong máy (hình ngôi nhà, con vật).
Người đo quan sát trên màn hình và điều
chỉnh giá đỡ hoặc máy về đúng vị trí đo
trên NB.
Điều chỉnh trước – sau sao cho tiêu sáng
trên giác mạc rõ nét trên màn hình.
Ấn nút đo KX (nếu máy không tự động
hiện kết quả).
Nên đo 3 lần và lấy kết quả trung bình.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
In kết quả đo KX hoặc ghi nhận kết quả
trên màn hình của máy. Nên ghi vào hồ
sơ lưu trữ vì mực in có thể phai màu.
Lưu kết quả đo KX vào hồ sơ khám bệnh
của NB.

***

3

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo vào
hồ sơ khám bệnh của NB.

***

4

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả đo.

***

5

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

3

4
5

C
1

2

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
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***

***

***
***

NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi đo.

-

Trẻ vui vẻ, thoải mái,
không quấy khóc.
- Trẻ giữ đúng tư thế khi
đo: trán và cằm của trẻ
tựa đúng vị trí.
Mắt của trẻ phải ngang tầm
với ống kính của máy
Máy được điều chỉnh sao cho
trung tâm đồng tử ở giữa
màn hình của máy.
Giác mạc rõ nét trên màn
hình của máy.
Đo KX khi mắt ở vị trí đúng
với trục của máy và giác mạc
rõ nét.

***

***

Ghi chính xác kết quả đo KX
vào hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả đo, được
NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A5 - ĐO THỊ LỰC
Mục đích: Xác định chính xác mức thị lực của NB tại thời điểm thăm khám giúp chẩn
đoán và điều trị bệnh.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT
A
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

-

2

Phòng đo thị lực.

***

-

3

4

Dụng cụ:
- Bảng thị lực phù hợp với từng lứa tuổi:
+ Trẻ dưới 3 tuổi: bảng Lea hoặc bảng
Teller.
+ Trẻ từ 3 đến 6 tuổi: bảng hình ghép
cặp, hoặc bảng chữ số, bảng chữ E,
bảng Landolt....
+ Trẻ từ 6 tuổi trở lên: bảng Landolt,
hoặc bảng Snellen, bảng EDTRS,
bảng LogMar....
- Dụng cụ che mắt, kính lỗ, gọng kính
thử, hộp kính, đèn pin, máy soi bóng
đồng tử, thước Parent….
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo yêu
cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
25

***

-

-

***

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán khi đo.
Chuẩn bị đầy đủ các dụng
cụ và sắp xếp phù hợp
Bảng thị lực để đúng
khoảng cách theo yêu
cầu.
Đặt bảng thị lực vào vị trí
đủ ánh sáng với nguồn
sáng chủ yếu chiếu về
phía bảng thị lực, hạn chế
tối đa hoặc không để ánh
sáng chiếu vào mắt trẻ.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

5

NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân
- Giải thích cho NB và người nhà về mục
đích và cách đo thị lực.
- Hướng dẫn NB ngồi vào ghế đo thị lực
hoặc đứng ở tư thế sẵn sàng đo thị lực.
- Hướng dẫn NB cách trả lời NVYT khi
đo thị lực.
Thực hiện
Cho trẻ làm quen với bảng thị lực và giải
thích cho trẻ/người nhà về cách trả lời kết
quả đo thị lực.
Quan sát NB trong suốt quá trình đo thị
lực.

B
1

2

3
3.1.

Đo thị lực không kính
Đo thị lực với bảng thị lực
- Đo thị lực cho từng mắt theo trình tự:
MP trước, MT sau.
- Khi đo MP thì che MT và ngược lại.
- Chỉ vào dòng hình hoặc chữ trên bảng
thị lực, bắt đầu từ dòng trên cùng, từ
trái sang phải và yêu cầu trẻ đọc.
- Ghi lại mức thị lực tương đương với
dòng thử trên bảng thị lực.
- Thực hiện tương tự với cả hai mắt.
- Nếu trẻ không thấy dòng trên cùng thì
cho trẻ thử bằng đếm ngón tay, bóng
bàn tay, cảm giác sáng tối.
- Thử kính theo khúc xạ tự động hoặc
theo khúc xạ tay.

3.2

Thử thị lực bằng đếm ngón tay
- Cho trẻ đếm ngón tay với khoảng cách
từ người thử đến ngang mắt trẻ theo thứ
tự 3m - 2,5m - 2m - 1,5m - 1m và
0,5m.
- Nếu trẻ không đếm được ngón tay ở
khoảng cách 0.5m  Thử bóng bàn tay
(BBT).
Thử bóng bàn tay

3.3
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Mức
độ
***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp để đo thị lực.

***

Trẻ/ người nhà biết cách trả
lời khi được hỏi.

***

Phát hiện được những biểu
hiện hoặc tư thế khác thường
của NB qua quan sát.

***

-

***

***

Đánh giá được mức độ thị
lực của trẻ.
- Đảm bảo che mắt không
bị chạm hoặc ấn vào mắt.
- Chú ý quan sát trẻ che
mắt kín, không bị hở.
- Khuyến khích trẻ cố gắng
hết sức để đọc, chú ý
quan sát trẻ lúc thử.
- Trẻ cần đọc đúng trên
một nửa số chữ/số/hình
trên từng dòng thử.
- Nếu trẻ đọc được dưới
một nửa số chữ trong
cùng một dòng, ghi lại thị
lực của dòng phía trên và
thêm số chữ trẻ vừa đọc
được, ví dụ 20/40+2.
Xác định được chính xác
khoảng cách trẻ đếm được
ngón tay.

Xác định được chính xác

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
độ

Người thử để bàn tay ngang tầm mắt
của trẻ rồi chuyển động sang ngang từ
phải qua trái và ngược lại rồi hỏi trẻ có
thấy bàn tay di chuyển trước mặt
không?
- Lần lượt thử ở các khoảng cách 0,5m;
0,4m; 0,3m; 0,2m; 0,1m và ghi kết quả.
- Nếu trẻ vẫn không nhìn thấy bàn tay
chuyển động ở khoảng cách 0,1m 
Kiểm tra khả năng phân biệt sáng tối
(ST) và hướng ánh sáng.
Kiểm tra khả năng phân biệt ST và hướng
ánh sáng
- Dùng đèn pin chiếu trực tiếp vào mắt
trẻ và theo 4 hướng trái, phải, trên,
dưới và xác định xem trẻ có phân biệt
được ST và hướng ánh sáng hay không.
- Cần kiểm tra 3 lần để khẳng định chắc
chắn trẻ không phân biết được ST.
Thử kính, đo thị lực với kính đang đeo
- Nếu trẻ đang đeo kính thì đo thị lực với
kính đang đeo.
- Qui trình các bước tương tự như đo thị
lực không kính.
Ghi nhận kết quả
Ghi kết quả thử thị lực bằng bảng thị lực:
Ghi nhận mức độ thị lực tương ứng với
hàng chữ nhỏ nhất mà trẻ còn đọc được
trên ½ số chữ và thêm số chữ trẻ đọc được
ở hàng dưới đó.
Ghi kết quả thử thị lực bằng đếm ngón
tay: ghi kết quả theo khoảng cách đếm
được ngón tay, ví dụ TL MP: ĐNT 2m.
Ghi kết quả thử bóng bàn tay: ghi theo
các khoảng cách mà NB có thể nhìn thấy
bóng bàn tay di chuyển. Ví dụ TL MP:
BBT 0,2m; TL MT: BBT 50cm.
Ghi kết quả khả năng phân biệt ST và
hướng ánh sáng
Nếu mắt còn phân biệt được ánh sáng và
hướng ánh sáng thì ghi là ST (+) và hướng
mà trẻ nhận biết được ánh sáng (trên, dưới,
trái, phải).

khoảng cách trẻ đếm được
BBT.

-

3.4

4

C
1

2

3

4
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***

Xác định được chính xác khả
năng phân biệt ST và hướng
ánh sáng của trẻ.

***

Xác định được chính xác thị
lực của trẻ với kính đang
đeo.

***

Ghi chính xác kết quả thị lực
của trẻ vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.

***

Ghi chính xác kết quả thị lực
của trẻ vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.
Ghi chính xác kết quả thị lực
của trẻ vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.

***

***

Ghi chính xác kết quả thị lực
của trẻ vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.

TT

5

D
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
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Mức
độ

Nếu không phân biệt được sáng tối thì ghi
là ST (-).
Ghi kết quả thử thị lực với kính đang đeo
Ghi kết quả thị lực vào cột có kính trong
phiếu theo dõi và sổ khám bệnh của trẻ.
Kết thúc
Ghi kết quả thị lực, kết quả thử kính và cấp
đơn kính vào hồ sơ bệnh án hoặc phiếu
khám.

***

Ghi chính xác kết quả thị lực
của trẻ vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.

***

-

2

Giải thích cho NB và người nhà về kết quả
đo thị lực.

***

3

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả đo thị lực, được
NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

Bảng qui đổi thị lực tương đương
Feet (20)

m (6)

Thập phân

Phân số

20/200

6/60

0.10

1/10

20/160

6/48

0.13

1.3/10

20/120

6/36

0.17

1.7/10

20/100

6/30

0.20

2/10

20/80

6/24

0.25

2.5/10

20/60

6/18

0.33

3.3/10

20/50

6/15

0.40

4/10

20/40

6/12

0.50

5/10

20/30

6/9

0.67

6.7/10

20/25

6/7.5

0.80

8/10

20/20

6/6

1.00

10/10

20/16

6/4.8

1.25

12.5/10

20/12

6/3.6

1.67

16.7/10

20/10

6/3

2.00

20/10
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A6 - KHÁM PHỐI HỢP KHÚC XẠ KHÁCH QUAN – KHÚC XẠ CHỦ QUAN
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

Mức
độ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-

2

3

Nơi khám theo qui chuẩn, an toàn và
thân thiện với trẻ em (bao gồm bàn
khám khúc xạ, ghế NB, ghế người
khám, hệ thống đèn có thể bật tắt để
giảm bớt lượng ánh sáng khi cần soi
bóng đồng tử và bật sáng khi đo khúc
xạ chủ quan).
Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần thiết:
- Đèn soi bóng đồng tử (Retinoscope).
- Hộp kính thử.
- Gọng kính thử.
- Thước kính.
- Kính trụ chéo Jackson.
- Bảng thị lực.
- Đèn pin và thước đo khoảng cách
đồng tử.
- Thước dây.
- Thuốc liệt điều tiết (Cyclopentolate
0,5%, 1%, …).
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***

-

***

-

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
Ánh sáng phù hợp và
đủ khoảng cách 4-6m
để treo bảng thị lực
đúng khoảng cách.
Đủ các trang thiết bị.
Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Các dụng cụ phải trong
tình trạng hoạt động tốt
(đèn soi bóng đồng tử
phải sạc pin đầy đủ,
bóng đèn còn tốt…).
Chuẩn bị đầy đủ các
dụng cụ, thuốc và các
vật tư cần thiết, sắp xếp
phù hợp.

Mức
độ

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

4

5

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi NB và người nhà
NB, tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của
NVYT tại cơ sở.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức khám.
- Chuẩn bị người trợ giúp.

B

THỰC HIỆN

I

1

2

KHÁM KHÚC XẠ KHÁCH QUAN –
Soi bóng đồng tử
Nhận định chung (quan sát bằng đèn
Retinoscope): đường kính đồng tử, ánh
đồng tử, các môi trường trong suốt của
mắt.
Quan sát bóng đồng tử và xác định kinh
tuyến chính:
- Xác định kinh tuyến chéo (nếu có).
- Khảo sát kinh tuyến ngang/gần
ngang:
+ Chiều di chuyển của bóng đồng
tử.
+ Tốc độ di chuyển của bóng đồng
tử.
+ Độ rộng của khe phản xạ.
+ Mức độ sáng.
- Khảo sát kinh tuyến đứng (hoặc
kinh tuyến chéo vuông góc với kinh
tuyến ban đầu):
+ Chiều di chuyển của bóng đồng
tử.
+ Tốc độ di chuyển của bóng đồng
tử.
+ Độ rộng của khe phản xạ.
+ Mức độ sáng.
- Kết luận:
+ Mắt có tật khúc xạ hình cầu hay
31
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***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ
phù hợp với chuyên môn
và theo qui định của BV.

***

Gia đình và NB hiểu và sẵn
sàng hợp tác với NVYT để
khám mắt.

***

Đánh giá được kích thước
đồng tử và sự trong suốt
của các môi trường trong
suốt của mắt.
Xác định được kính tuyến
chéo nếu có, xác định được
kinh tuyến thứ nhất và kính
tuyến thứ hai để tiến hành
phương pháp khúc xạ
khách quan.

***

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Đặt kính bù khoảng cách khám (kính
+2D) vào gọng kính thử cả 2 mắt.

***

Sử dụng kính bù khoảng
cách (kính +2D).

Trung hòa
- Kinh tuyến thứ 1: dùng kính cầu
dùng để trung hòa.
4 - Kinh tuyến thứ 2: dùng kính trụ
dùng để trung hòa.
- Ghi công thức kính cầu-trụ dùng để
đạt được bóng trung hòa.
- Kiểm tra kết quả trung hòa: sau khi
soi bóng đồng tử mắt trái xong quay
lại kiểm tra kính trung hoà ở mắt
5
phải. Sử dụng kính +0.25D và –
0.25D.
- Ghi ra công thức kính cuối (tật khúc
xạ).
KHÁM KHÚC XẠ CHỦ QUAN II
Phương pháp khúc xạ gây mờ mắt
Đo khúc xạ gây mờ mắt (blur Function)
1
tiêu chuẩn
Bước 1:
Đặt 2 kính cầu công suất bằng nhau
1.1 (kính MP = kính MT) vào gọng thử
(công suất của kính này = kết quả soi
bóng đồng tử +2D).
Bước 2:
1.2
Đo và ghi thị lực xa hai mắt.
Bước 3:
Nếu thị lực dưới 6/12:
- Thay đổi công suất kính -0.5D ở mỗi
mắt.
- Ghi lại thị lực nhìn xa 2 mắt.
1.3 Nếu thị lực tốt hơn 6/12.
- Ta đã không kiểm soát được điều tiết
trong khi soi bóng đồng tử:
+ Tăng độ cầu lên +1D ở từng mắt
đến khi thị lực giảm < 6/12.
+ Ghi lại thị lực xa 2 mắt.

***

- Soi bóng đồng tử và sử
dụng kính cầu và kính
trụ thích hợp để đạt
được bóng trung hoà.
- Ghi được công thức
kính dung để trung hoà.

***

Sử dụng kính +0.25 và 0.25D để kiểm tra bóng
trung hoà.

***

Đặt kính đúng công suất

***

Ghi chính xác mức thị lực
của NB đã đo được.
Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả
thị lực xa 2 mắt của NB.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
loạn thị?
+ Nếu là loạn thị, chọn kinh tuyến
thứ 1.

3

32

***

TT
1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

3
3.1

Mức
độ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 4:
Giảm độ cầu (+) mỗi -0.50D đến khi thị
lực tốt hơn 6/12.
Bước 5:
Cân bằng hai mắt bằng che mắt luân
phiên nhanh.
Bước 6:
- Giảm kính cầu (+) 2 mắt với bước
nhảy -0.25D đến khi đạt được “thị
lực tối ưu”.
- Kính cầu hội tụ nhất cho “thị lực tối
ưu” được coi là khúc xạ có gây mờ
mắt.
Đo khúc xạ gây mờ mắt cải tiến
Bước 1: (đo khúc xạ gây mờ mắt cho
mắt tốt hơn):
- Đặt kính của điểm trung hoà của mắt
phải và mắt trái vào gọng thử.
- Đo thị lực 2 mắt.
- Nếu TL < 6/12 nên ta tiến hành các
bước tiếp theo…
Tiến hành giống bước 3, 4 và bước 6
của phương pháp đo khúc xạ gây mờ
mắt tiêu chuẩn.
Bước 2: làm phương pháp đo khúc xạ
gây mờ mắt cho mắt yếu hơn.
- Che mắt tốt lại.
- Đo TL mắt yếu hơn (với kính +2D
vào kết quả SBĐT của mắt này).
Nếu TL< 6/12  -0.5Ds
Nếu TL >6/12  giảm -0.25Ds.
- Kính cầu “hội tụ nhất” cho TL “tối
đa” là kết quả khúc xạ đo khúc xạ
gây mờ mắt.
Lưu ý: Nếu kết quả SBĐT có loạn thị và
TL với đo khúc xạ gây mờ mắt bị kém
thì có thể tiến hành chẩn đoán loạn thị
như: khám khúc xạ chủ quan và dùng
kính trụ chéo như phương pháp tiếp
theo.
Khám khúc xạ chủ quan
Kiểm tra bằng phương pháp chủ quan
33
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***

***

***

Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả
thị lực tối ưu của NB.

***

Tiến hành các bước đo
khúc xạ đo khúc xạ gây mờ
mắt cải tiến.

***

***

Áp dụng phương pháp

TT

Mức
độ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

kết quả khúc xạ khách quan:
- Kính cầu tối ưu
- Thị lực với kính cầu tối ưu.
- Hiệu chỉnh trục - công suất kính trụ
bằng kính trụ chéo Jackson.
- Tìm kính cầu tối ưu và thị lực.
- Thị lực.
Cân bằng 2 thị giác mắt:
- Kính sương mù +1D.
- Tìm kết quả cân bằng bằng phương
pháp che mắt luân phiên.
3.2
- Giảm sương mù để đạt kết quả khúc
xạ tối ưu.
- Ghi công thức kính điều chỉnh sau
cùng và gọi tên tật khúc xạ.
C Ghi nhận kết quả và kết thúc
1 Ghi kết quả khám vào hồ sơ bệnh án
theo qui định.

khúc xạ chủ quan để kiểm
tra kết quả khúc xạ khách
quan đã đo được trước đó.

***

Áp dụng phương pháp che
mắt luân phiên và sương
mù với kính +1D để cân
bằng thị giác 2 mắt (sau khi
đã khám xong kết quả khúc
xạ từng mắt).

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả đo trên NB vào hồ sơ
khám bệnh theo qui định.
- Nhận định được chính
xác kết quả đo trên NB
so với người bình
thường.
- Ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng
cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả khám, được
NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp theo
và được giải đáp những
thắc mắc liên quan.

2

Nhận định kết quả khám và đưa ra
hướng xử trí tiếp theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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A7 - KHÁM SẮC GIÁC THỬ NGHIỆM FARNSWORTH GIẢN LƯỢC
Mục đích: Xác định sắc giác của trẻ giúp chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám, bàn khám.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Bộ thử sắc giác Farnsworth.
- Sơ đồ ghi kết quả
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thử sắc giác.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách
phối hợp với NVYT khi thử sắc giác.

***

4

5

B
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Mức
độ
***

Thực hiện
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ không
gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi thử
sắc giác.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1

Giới thiệu cho trẻ và người nhà về bộ
thử sắc giác
Lấy 15 ô màu ra khỏi hộp và đảo lộn thứ
tự, giữ cho mặt có màu ở trên.
Đề nghị trẻ xếp lại các ô màu vào hộp
với thứ tự màu nhạt dần theo hướng dẫn
và bắt đầu từ ô số 1.

2
3

C
1
2

3

Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi lại kết quả các ô màu đã được trẻ
sắp xếp trên một sơ đồ in sẵn.
Căn cứ vào kết quả ghi trên sơ đồ để
đánh giá mức độ rối loạn sắc giác của
trẻ.
Lưu kết quả vào hồ sơ khám bệnh của
NB.

Mức
độ
***

Trẻ và người nhà được thông
tin về bộ thử sắc giác.

***
***

Trẻ hiểu và thực hiện xếp
màu theo hướng dẫn của
NVYT và cảm nhận màu sắc
của trẻ.

***

Ghi kết quả chính xác theo
sơ đồ.
Đánh giá chính xác mức độ
rối loạn sắc giác của trẻ.

***

***

4

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

5

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả thử sắc giác.

***

6

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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Ghi chính xác kết quả vào hồ
sơ khám bệnh của NB theo
qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả thử sắc giác,
được NVYT giải đáp các
thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A8 - KHÁM ĐỘ NHẠY CẢM TƯƠNG PHẢN
Mục đích: Đánh giá độ nhạy cảm tương phản của trẻ giúp định hướng chẩn đoán và
điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám, bàn khám.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Bảng thử Pelli-Robson, Regan.
- Dụng cụ che mắt.

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành
khám.
- Hướng dẫn trẻ ngồi vào ghế thử hoặc
đứng và giới thiệu bảng thử cho trẻ.

***

5
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Mức
độ
***
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***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng, khoảng
cách và không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
sẵn sàng và sắp xếp phù
hợp.
- Bảng thử để đúng khoảng
cách theo yêu cầu.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.

TT

B
1

2

C
1

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

- Chọn bảng thử phù hợp với mức độ
thị lực của trẻ.
Thực hiện
Trẻ che từng mắt khi thử. Qui ước chung
là che MT thử MP trước sau đó làm
ngược lại để thử MT.
Chỉ vào dòng chữ trên bảng thử, từ dòng
có độ tương phản cao và giảm dần, yêu
cầu trẻ đọc. Khuyến khích trẻ cố gắng
đọc và chú ý quan sát trẻ lúc thử.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận mức độ tương phản tương ứng
với dòng có độ tương phản thấp nhất mà
trẻ còn đọc được.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

***

***

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả thử độ nhạy cảm tương phản của trẻ.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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Thực hiện đúng trình tự.
Hướng dẫn trẻ che mắt đúng
cách.
Trẻ được động viên khuyến
khích đọc.
Đồng thời quan sát trẻ trong
suốt quá trình thử để ghi
nhận kết quả chính xác.
Ghi chính xác kết quả vào hồ
sơ khám bệnh của NB theo
qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A9 - ĐO THỊ TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG
Mục đích: Xác định thị trường của trẻ bằng cách so sánh với thị trường của NVYT
(người đo) giúp định hướng chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

3

Dụng cụ và vật tư:
***
- Đèn pin.
- Phiếu ghi kết quả đo thị trường.
Phương tiện:
***
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
***
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành đo.
- Hướng dẫn trẻ ngồi vào ghế đo hoặc
đứng ở vị trí phù hợp để đo.

4

5
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Mức
độ
***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng, khoảng
cách và không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

-

-
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NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.
NB ngồi hoặc đứng cách
NVYT 1m.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

B

Thực hiện

1

Trẻ che từng mắt khi thử. Qui ước chung
là che MT đo MP trước sau đó làm
ngược lại để đo MT.
NVYT nhắm mắt đối diện với mắt che
của trẻ, đề nghị trẻ nhìn cố định vào mũi
hoặc mắt mở của NVYT.
NVYT cử động ngón trỏ tay trái ở ranh
giới của thị trường thái dương trên và
dưới hỏi xem trẻ có thấy không hoặc
thấy bao nhiêu ngón tay.
Tiếp theo thầy thuốc dùng ngón trỏ tay
phải ở ranh giới của thị trường phía mũi
trên và dưới hỏi xem trẻ có thấy không.
Cuối cùng, cử động 2 ngón tay cùng lúc
ở thái dương và mũi hỏi xem trẻ có thấy
hai ngón tay cùng một lúc không.

2

3

4

5

***

Thực hiện đúng trình tự.

***

Trẻ được động viên khuyến
khích để thực hiện theo yêu
cầu của NVYT.
Thực hiện thao tác nhanh,
tránh việc trẻ liếc nhìn theo.

***

***

***

C

Ghi nhận kết quả và kết thúc

1

Ghi kết quả đo thị trường của trẻ.

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo ***
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết ***
quả đo thị trường.

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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***

Có thể thay đổi ngón trỏ
bằng cách dùng 2 ngón tay
để trẻ đếm.
- Trẻ trả lời theo yêu cầu.
- Trường hợp thị lực của
trẻ quá thấp có thể dùng
đèn pin để ước lượng thị
trường của trẻ.
Ghi chính xác kết quả vào hồ
sơ khám bệnh của NB theo
qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A10 - KHÁM ĐỊNH THỊ
Mục đích: Đánh giá thị lực ở trẻ chưa biết nói.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám.

***

3

Dụng cụ định thị (vật tiêu).

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo yêu
cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về mục
đích và cách khám định thị.
- Hướng dẫn người nhà bế trẻ ngồi vào
ghế khám và cách phối hợp với NVYT
khi khám.

***

5
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Mức
độ
***
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***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
- Phòng khám thân thiện
tránh gây cảm giác sợ hãi.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ
và sắp xếp phù hợp
- Không nên sử dụng vật
tiêu có phát âm thanh.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các
mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

B
1

Thực hiện
Để trẻ ngồi trong lòng bố mẹ/ người nhà.

2

Đưa dụng cụ định thị (vật tiêu hay đồ chơi
không phát tiếng động) trước mắt trẻ, đồng
thời quan sát chuyển động mắt của trẻ theo
vật tiêu.
Xác định mức độ định thị của trẻ:
- Trẻ có định thị trung tâm, ổn định và
duy trì tốt vào vật tiêu hay không?
- Trẻ có định thị trung tâm, ổn định
nhưng không duy trì được vào vật tiêu?
- Trẻ có định thị trung tâm nhưng không
ổn định?
- Trẻ không định thị được trung tâm?
- Trẻ dõi theo được vật tiêu với từng mắt
và với 2 mắt được không?
- Trẻ dõi theo vật tiêu nhanh hay chậm?
- Trẻ có thói quen định thị nhiều hơn
bằng MP hay MT?
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả khám vào hồ sơ khám bệnh của
NB.

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo vào
hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết quả
khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

3

C
1
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***

***

***
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Trẻ vui vẻ, thoải mái, không
quấy khóc.
Di chuyển vật tiêu trước mắt
trẻ từ phải sang trái ở khoảng
cách 0,5m - 0,6m và quan sát
vận động nhìn theo của trẻ.
Xác định được chính xác kết
quả định thị của trẻ theo các
mức độ.

Ghi chính xác kết quả khám
định thị vào hồ sơ khám bệnh
của NB theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả khám, được
NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A11 - KHÁM VẬN ĐỘNG NHÃN CẦU MỘT MẮT
Mục đích: Đánh giá vận nhãn của NB giúp định hướng chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Đèn pin.
- Đèn soi đáy mắt.
- Vật tiêu: các loại như quả bóng,
con vật, đồ chơi có màu sắc thu
hút trẻ.
- Phiếu ghi kết quả.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành khám.

***

4

5
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Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu và
đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn sàng
và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với văn
hóa vùng miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với NVYT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
độ

Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
cách phối hợp với NVYT khi
khám.
Thực hiện
NVYT ngồi đối diện trẻ, cách trẻ
50cm.
Khám vận nhãn một mắt trước, khi
khám yêu cầu trẻ che từng mắt.
Khám MP rồi chuyển sang khám
MT. Sau đó khám vận nhãn 2 mắt.
NVYT cầm đèn pin chiếu thẳng vào
2 mắt trẻ hoặc cầm vật tiêu yêu cầu
trẻ nhìn thẳng vào vật tiêu hay là tư
thế nguyên phát.
Di chuyển vật tiêu theo các hướng
trên, dưới, phải, trái, trên phải, trên
trái, dưới phải, dưới trái và yêu cầu
trẻ nhìn theo vật tiêu.
Ghi nhận vận nhãn theo các hướng
xem có quá hoạt hay hạn chế, có
rung giật nhãn cầu hay không?
-

B
1
2

3

4

5

khi khám.

***
***

Khám tư thế nguyên phát trước.

***

Khám đủ 8 hướng, lưu ý dùng
ngón tay vén mi trên của trẻ khi
quan sát hướng đưa mắt xuống
dưới.
- Ghi nhận được các hiện tượng
bất thường vận nhãn của NB.
- Nếu có rung giật nhãn cầu cần
ghi nhận lại hướng và biên độ.
Thực hiện các bước tương tự như
khám vận nhãn một mắt.

***

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

C
1

2
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Đảm bảo NVYT ở đúng vị trí khi
khám.
- Đảm bảo trẻ che kín mắt.
- NVYT khám theo trình tự.

***

Khám vận nhãn 2 mắt được thực
hiện như khám một mắt.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả theo qui ước:
- Hạn chế: từ 1 (-) đến 4 (-).
- Quá hoạt: từ 1 (+) đến 4 (+).
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp
theo vào hồ sơ khám bệnh của NB.

6
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***

***

Ghi chính xác kết quả vào phiếu
khám và hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
- Nhận định được kết quả và ra
quyết định xử trí phù hợp với
tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được kết
quả, được NVYT giải đáp các
thắc mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A12 - KHÁM VẬN ĐỘNG NHÃN CẦU HAI MẮT
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Vật tiêu kích thích điều tiết đối
với trẻ nhỏ: hình con vật, hoặc
chữ nhỏ đối với trẻ lớn.
- Phiếu ghi kết quả.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà

***

4

5
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Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán
Chọn vật tiêu điều tiết phù
hợp với lứa tuổi.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với

TT

B
1

2

3

C
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

cách phối hợp với NVYT khi
khám.
Thực hiện
- NVYT ngồi ngay trước NB trong
phòng đủ ánh sáng.
- NB ngồi thoải mái với đầu ở tư
thế thẳng phía trước.
- NVYT không di chuyển vật tiêu
quá nhanh khiến cho NB nhìn
theo không kịp dẫn đến định thị
không chính xác.
- Vật tiêu ở vị trí nguyên phát, cách
mắt NB 40cm.
- Di chuyển vật tiêu về 9 hướng
nhìn.
- Khi mắt nhìn xuống, có thể cần
nâng mi lên để quan sát xem 2
ánh phản quang giác mạc có ở
trung tâm đồng tử hay không?
- Đánh giá chất lượng vận nhãn và
chú ý đến các giới hạn vận nhãn
và tăng hoạt.
- Nghĩ đến các cơ và hoạt trường
của các cơ liên quan khi khám
vận nhãn.
- Cần đánh giá cả vận nhãn khi mắt
nhìn theo hình X để phát hiện
những bất thường của cơ chéo.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả.

NVYT khi khám.

***

Chuẩn bị điều kiện khám
Tư thế khám và điều kiện
chiếu sáng phù hợp.

***

Sử dụng vật tiêu kích thích
điều tiết phù hợp.
Di chuyển vật tiêu theo 9
hướng (vẽ sơ đồ).

***

Xác định được các bất thường
vận nhãn của NB.

***

Ghi chính xác kết quả khám
vào phiếu khám và hồ sơ
khám bệnh của NB theo qui
định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

46

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

TT

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

47

***
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các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A13 - TEST CHE MẮT LUÂN PHIÊN
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Một miếng che mắt phù hợp
(thước đo khoảng cách đồng tử,
miếng che mắt).
- Tiêu định thị phù hợp (ví dụ:
chữ N8 hoặc hình ảnh với
những chi tiết nhỏ khi test gần
có kích thước lớn hơn so với
ngưỡng TL nhìn xa khoảng 2
dòng (tức là khoảng 6/12)).
- Nếu ở thị giác gần, yêu cầu NB
nhìn vào vật tiêu cách 40cm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người
nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:

***

4

5
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Mức
độ
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ khoảng
cách
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán khi đo.
Chọn vật tiêu điều tiết phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.

***

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

B

- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
bế trẻ ngồi vào ghế khám.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp
với NVYT khi khám.
Thực hiện

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

-

giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với
NVYT.

Người khám ngồi trước mặt NB
nhưng không che khuất tầm nhìn
của NB sao cho NB nhìn thẳng trực
tiếp vào vật tiêu mà không phải
nghiêng đầu.
Miếng che mắt cần đặt trước mắt
NB trong ít nhất 3 giây (để hợp thị
có thể bị loại bỏ), sau đó di chuyển
nhanh chóng sang mắt còn lại.
Theo dõi mắt bị che ngay sau khi
bỏ che (mắt có thể di chuyển hoặc
không di chuyển).
Lặp lại các bước vài lần và quan sát
cả hai mắt khi che mắt được bỏ ra.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả test che mắt luân phiên
trên NB.

***

Sắp xếp NB và chỗ khám phù
hợp.

***

Đánh giá được chuyển động của
mắt khi che luân phiên.

2

Ghi đánh giá, nhận xét kết quả
khám và đưa ra hướng xử trí tiếp
theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

1

2

3

4
C
1
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***

***

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết quả đo
trên NB vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.
- Nhận định được chính xác
kết quả khám trên NB so với
người bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A14 - TEST CHE MẮT TỪNG BÊN
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ
- Một miếng che mắt phù hợp
(thước PD, cái che mắt).
- Tiêu định thị phù hợp (ví dụ: chữ
N8 hoặc hình ảnh với những chi
tiết nhỏ khi test gần có kích thước
lớn hơn so với ngưỡng TL nhìn
xa khoảng 2 dòng, (tức là khoảng
6/12)).
- Nếu ở thị giác gần, yêu cầu NB
nhìn vào vật tiêu cách 40cm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

50

-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ khoảng
cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán khi đo.
Chọn vật tiêu điều tiết phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.

***

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

thân
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế
trẻ ngồi vào ghế khám.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi khám.
B Thực hiện

-

văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với
NVYT.

Người khám ngồi trước mặt NB
nhưng không che khuất tầm nhìn của
NB sao cho NB nhìn thẳng trực tiếp
vào vật tiêu mà không phải nghiêng
đầu.
Miếng che mắt sẽ “phân ly” hai mắt
– nghĩa là làm mất hợp thị.

***

Sắp xếp NB và khoảng cách
khám phù hợp.

***

Đánh giá được chuyển động của
mắt không che và cả hai mắt khi
bỏ miếng che ra.

Cần che mắt ít nhất 3 giây (để hợp thị
có thể bị loại bỏ) sau đó di chuyển ra
khỏi mắt (lúc này cả 2 mắt không bị
che).
4
Khi che một mắt thì cần quan sát
chuyển động của mắt không che.
Hướng chuyển động của mắt này nếu
có sẽ quyết định loại lác.
5
Theo dõi điều gì xảy ra với cả hai
mắt ngay khi cái che mắt được bỏ ra
– mắt có thể di chuyển hoặc không di
chuyển.
6
Lặp lại các bước vài lần và quan sát
cả hai mắt khi bỏ miếng che mắt ra.
C Ghi nhận kết quả và kết thúc

***

1

1

2

3

***

Quan sát và đánh giá kết quả với
cả hai mắt.

***

Quan sát và đánh giá kết quả ở
cả hai mắt.

***

Quan sát và đánh giá kết quả với
cả hai mắt.

Ghi kết quả test che mắt từng bên
trên NB.

***

2

Ghi đánh giá, nhận xét kết quả khám
và đưa ra hướng xử trí tiếp theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết quả đo
trên NB vào hồ sơ khám bệnh
theo qui định.
- Nhận định được chính xác
kết quả khám trên NB so với
người bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
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TT

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

52

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A15 - TEST CHE MẮT LUÂN PHIÊN VỚI LĂNG KÍNH
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Chọn một miếng che mắt phù hợp
(thước đo khoảng cách đồng tử, cái
che mắt) có tiêu định thị phù hợp (ví
dụ: chữ N8 hoặc hình ảnh với những
chi tiết nhỏ khi test gần có kích
thước lớn hơn so với ngưỡng TL
nhìn xa khoảng 2 dòng, (tức là
khoảng 6/12)).
- Nếu ở thị giác gần, yêu cầu NB nhìn
vào vật tiêu cách 40cm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

53

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán khi đo.
Chọn vật tiêu điều tiết phù
hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù

TT

B
1

2

C
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế trẻ
ngồi vào ghế khám.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi khám.
Thực hiện
Người khám ngồi trước mặt NB nhưng
không che khuất tầm nhìn của họ sao
cho NB nhìn thẳng trực tiếp vào mục
tiêu mà không phải nghiêng đầu.
Miếng che mắt sẽ “phân ly” hai mắt –
nghĩa là làm mất hợp thị.
• Cần che mắt ít nhất 3 giây (để hợp thị
có thể bị loại bỏ)
• Thước lăng kính sẽ được đặt trước
một mắt với đáy ngược với hướng lác
• Tăng dần từng bước nhảy lăng kính
đến khi quan sát không còn chuyển
động nào của mắt, khi đó là kết quả
của lăng kính trung hòa.
• Độ lăng kính dùng để trung hoà
chuyển động của mắt chính là độ lác
ẩn hoặc lác biểu hiện.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả test che mắt luân phiên với
lăng kính trên NB.

-

***

Sắp xếp NB và khoảng cách
khám phù hợp.

***

Đánh giá được chuyển động
của mắt khi che luân phiên
và xác định được độ lăng
kính trung hoà góc lác.

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả đo trên NB vào hồ sơ
khám bệnh theo qui định.
- Nhận định được chính
xác kết quả khám trên
NB so với người bình
thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp theo
và được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

2

Ghi đánh giá, nhận xét kết quả khám và
đưa ra hướng xử trí tiếp theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

54

hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT.

A16 - ĐO LÁC ẨN NGANG Ở THỊ GIÁC GẦN VỚI BẢNG HOWELL
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ
- Bảng lác ẩn Howell cho thị giác gần
- Lăng kính 6Δ.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế trẻ
ngồi vào ghế đo.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi đo.
Thực hiện

***

4

5

B

***
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui
định của BV.
- Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán khi đo.
Chọn bảng Howell cho
khoảng cách gần.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ
phù hợp với chuyên môn
và theo qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT.

TT
1

2

3

4

C
1

2

3

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
Giữ bảng lác ẩn Howell gần ở khoảng *** Chọn bảng Howell cho
cách 33cm (NB được chỉnh kính hoặc
khoảng cách gần.
không đeo kính).
- Hỏi xem NB có thể nhìn được các số *** NB hợp tác tốt với NVYT
trên bảng. NB phải nhận biết được
trong suốt quá trình khám
rằng có một mũi tên nhỏ chỉ xuống
với bảng Howell gần.
vế phía số 0 và có nửa số là nằm trên
nền xanh (số chẵn) và một nửa nằm
trên nền vàng (số lẻ).
- NB cần nhìn các số rõ ràng trong
suốt thời gian kiểm tra (đảm bảo điều
tiết chính xác).
Đặt lăng kính 6Δ đáy xoay xuống trước *** Sử dụng bảng Howell để
mắt phải của NB để phân ly hai mắt
đo độ lác ẩn ở thị giác gần.
(gián đoạn hợp thị)
- Hỏi NB hiện tại có thể nhìn hai hàng ***
số (một ở trên một dưới) và hai mũi
tên không?
- Con số mà mũi tên ở trên chỉ xuống
là kết quả lác ẩn ngang ở gần.
- Màu sắc là hướng của lác ẩn: xanhlác ngoài (exo); vàng- lác trong (eso).
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả đo trên NB.
*** Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả đo trên NB vào hồ sơ
khám bệnh theo qui định.
Ghi đánh giá, nhận xét kết quả đo và đưa *** - Nhận định được chính
ra hướng xử trí tiếp theo.
xác kết quả đo trên NB
so với người bình
thường.
- Ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng
cụ thể của NB.
Giải thích cho NB và người nhà về kết *** NB hoặc người nhà nắm
quả đo.
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.
*** NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp
theo và được giải đáp
những thắc mắc liên quan.
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A17 - ĐO LÁC ẨN NGANG Ở THỊ GIÁC XA VỚI BẢNG HOWELL
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ
- Bảng lác ẩn Howell cho thị giác xa.
- Lăng kính 6Δ.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà khi
cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế
trẻ ngồi vào ghế đo.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi đo.
Thực hiện

***

4

5

B

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

57

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ khoảng
cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán khi đo.
Chọn bảng Howell cho
khoảng cách xa.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp
với chuyên môn và theo qui
định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT.

TT
1

2

3

C
1

2

3

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
Đặt bảng lác ẩn Howell xa ở khoảng *** Thực hiện đúng kỹ thuật.
cách 3m (NB cần được chỉnh kính và
đeo kính nhìn xa).
- Hỏi xem NB có thể nhìn được các *** NB hợp tác tốt với NVYT
số trên bảng. NB phải nhận biết
trong suốt quá trình đo.
được rằng có một mũi tên nhỏ chỉ
xuống vế phía số 0 và có nửa số là
nằm trên nên xanh (số chẵn) và
một nửa nằm trên nền vàng (số lẻ).
- NB cần nhìn các số rõ ràng trong
suốt thời gian kiểm tra (đảm bảo
điều tiết chính xác).
- Đặt lăng kính 6Δ đáy xoay xuống *** Thực hiện đúng kỹ thuật và
trước mắt phải để phân ly hai mắt
NB hợp tác tốt.
(bẻ gãy lực hợp thị).
- NB được hỏi nếu bây giờ có thể
nhìn 2 hàng số (một ở trên một
dưới) và 2 mũi tên.
- Con số mà mũi tên ở trên chỉ
xuống là kết quả lác ẩn ngang ở xa.
- Màu sắc là hướng của lác ẩn: xanhlác ngoài (exo); vàng-lác trong
(eso).
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả đo trên NBm
*** Ghi đầy đủ, chính xác kết quả
đo trên NB vào hồ sơ khám
bệnh theo qui định.
Ghi đánh giá, nhận xét kết quả đo và *** - Nhận định được chính xác
đưa ra hướng xử trí tiếp theom
kết quả đo trên NB so với
người bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
Giải thích cho NB và người nhà về kết *** NB hoặc người nhà nắm được
quả đo.
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.
*** NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
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A18 - ĐO CẬN ĐIỂM QUI TỤ
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
Sử dụng vật tiêu điều tiết (N8-N10 của
bảng thị lực gần).
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế trẻ
ngồi vào ghế đo.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi đo.
Thực hiện

***

4

5

B

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán khi đo.
Chọn vật tiêu điều tiết phù
hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ
phù hợp với chuyên môn và
theo qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
*** Chuẩn bị NB cho test tìm
cận điểm qui tụ.

1

NB đeo công thức kính phù hợp.

2

Hướng dẫn NB nhìn vào vật tiêu điều tiết
(N8-N10 của bảng thị lực gần).

***

NB hợp tác tốt với NVYT.

3

-

***

Thực hiện đúng kỹ thuật để
xác định chính xác cận
điểm qui tụ.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật.

***

Ghi nhận chính xác kết quả.

C

Đưa vật tiêu đến gần mắt NB tới khi
NB thấy song thị hoặc quan sát thấy 1
mắt trả ra ngoài.
- Cận điểm qui tụ (CĐQT) là khoảng
cách mà NB nhận thấy song thị và
được đo bằng “cm”.
- Giá trị bình thường CĐQT < 6cm.
Nếu > 6cm được xem là bất thường.
Cần lặp lại test 2-3 lần để đánh giá ảnh
hưởng của sự “mệt mỏi”. Nếu khi lặp lại
test mà NPC ngày càng lùi xa chứng tỏ
NB có nguy cơ.
NB có thể qui tụ tới khi đưa vật tiêu tới
mũi mà vẫn chưa có song thị và cũng
chưa quan sát thấy mắt nào trả ra, khi đó
ghi nhận CĐQT < 3cm (hoặc đụng mũi!).
Ghi nhận kết quả và kết thúc

1

Ghi kết quả đo trên NB.

***

2

Ghi đánh giá, nhận xét kết quả đo và đưa
ra hướng xử trí tiếp theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả đo.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả đo trên NB vào hồ sơ
khám bệnh theo qui định.
- Nhận định được chính
xác kết quả đo trên NB
so với người bình
thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp theo
và được giải đáp những
thắc mắc liên quan.

4

5
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A19 - ĐO BIÊN ĐỘ QUI TỤ
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Chọn vật tiêu định thị phù hợp:
thị lực xa khoảng 2 dòng lớn hơn
thị lực tối đa của NB, (tức là
khoảng 6/12); thị lực gần (ví dụ
chữ N8 hoặc hình ảnh với những
chi tiết nhỏ).
- Thước lăng kính.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ khoảng
cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán khi đo.
Chọn vật tiêu điều tiết phù
hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp
với chuyên môn và theo qui
định của BV.

***

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.

TT

B
1

2

3

4

C
1

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

về mục đích và cách đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế
trẻ ngồi vào ghế đo.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi đo.
Thực hiện
- NB đeo kính điều chỉnh tối ưu.
- Sử dụng vật tiêu điều tiết phù hợp
cho thị giác xa và thị giác gần .
Biên độ qui tụ dương:
- Đặt lăng kính đáy ngoài ở trước
mắt phải (hoặc mắt trái) NB.
- Tăng dần độ lăng kính và yêu cầu
NB báo khi nào thấy mờ, song
thị.
- Ghi nhận độ lăng kính khi NB
thấy nhìn mờ và song thị.
- Sau đó giảm dần độ lăng kính tới
khi NB thấy hồi phục.
- Ghi nhận độ lăng kính khi NB
thấy một hình trở lại.
Biên độ qui tụ âm:
- Đặt lăng kính đáy trong ở trước
mắt phải (hoặc mắt trái) NB.
- Các bước tìm độ mờ, song thị, hồi
phục giống nêu trên.
- Ghi nhận độ lăng kính khi NB
thấy: mờ, song thị và 1 hình trở
lại.
Tiến hành đo Biên độ qui tụ dương
và Biên độ qui tụ âm ở thị giác nhìn
xa và gần đối với mắt còn lại với qui
trình tương tự.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả đo trên NB.
Ghi đánh giá, nhận xét kết quả đo và
đưa ra hướng xử trí tiếp theo.
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-

***

***

NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT.

NB và dụng cụ sẵn sàng để
tiến hành đo biên độ qui tụ ở
thị giác xa và thị giác gần.
Thực hiện đúng kỹ thuật, ghi
nhận chính xác độ lăng kính
khi NB nhìn mờ, song thị và
hồi phục.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật, ghi
nhận chính xác độ lăng kính
khi NB nhìn mờ, song thị và
hồi phục.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật, ghi
nhận chính xác độ lăng kính
khi NB nhìn mờ, song thị và
hồi phục.

***

Ghi đầy đủ, chính xác kết quả
đo trên NB vào hồ sơ khám
bệnh theo qui định.
- Nhận định được chính xác
kết quả đo trên NB so với
người bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể

***

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả đo.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT
của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A20 - SOI BÓNG ĐỒNG TỬ ĐỘNG (MEM-Monocular Estimate Method)
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT
A
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

-

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

-

3

4

5

Dụng cụ:
- Lựa chọn một thẻ soi bóng đồng tử
động với cỡ chữ hoặc hình ảnh phù
hợp NB (xem xét cả kích thước chữ
và khả năng nhận biết của trẻ).
- Đèn soi bóng đồng tử.
- Hộp kính thử.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà khi
cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành soi
bóng đồng tử động.
64

***

-

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chọn vật tiêu điều tiết với
cỡ chữ và hình ảnh phù
hợp với lứa tuổi NB.
Chuẩn bị dụng cụ sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT
-

B
1

2

3

4

C

Mức
độ

Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách
phối hợp với NVYT khi soi.

Thực hiện
- Test được thực hiện trong tình trạng
thị giác 2 mắt.
- NB đeo công thức khúc xạ phù hợp
(công suất mới).
- Khoảng cách làm việc chính xác
không quan trọng. Lựa chọn khoảng
cách phù hợp cho NB (30cm cho trẻ
em, 40cm cho trẻ lớn hơn/người
lớn).
- Đèn soi bóng đồng tử (SBĐT) của
người khám ở cùng mặt phẳng với
mục tiêu (hầu hết đèn SBĐT đi kèm
với thẻ MEM được đính trực tiếp
vào máy).
- Đèn SBĐT được cầm gần với trục
thị giác nhất (tương tự với việc
SBĐT thông thường).
- Ước lượng công suất và chiều di
chuyển của bóng đồng tử với đèn
SBĐT.
- Đặt một kính thử cùng công suất đã
ước lượng phía trước một mắt trong
thời gian ngắn (1 giây) để tìm công
suất nhỏ nhất có thể trung hòa được
bóng đồng tử.
- Không để kính thử trước mắt nhiều
hơn 1 giây vì nó có thể thay đổi đáp
ứng điều tiết của NB.
- Lặp lại với mắt còn lại.
- Cần ghi kết quả là đáp ứng thấp-Lag
(+) (non độ điều tiết) hay đáp ứng
quá mức–Lead (-) (quá độ điều tiết)
kèm theo công suất của kính thử cần
để trung hòa bóng đồng tử.
- Kết quả âm (điều tiết quá độ) cho
thấy NB đáp ứng quá mức. Kết quả
dương >+1Ds là đáp ứng thấp không bình thường.
Ghi nhận kết quả
65

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT trong khi
soi.

***

Chuẩn bị NB theo đúng yêu
cầu để soi bóng đồng tử
động.

***

Chuẩn bị đèn và thẻ MEM,
cầm đèn đúng kỹ thuật.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả
soi bóng đồng tử động.

TT
1

2

3

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
Ghi nhận kết quả vào phiếu khám và hồ *** Ghi chính xác kết quả vào hồ
sơ NB.
sơ khám bệnh của NB theo
qui định (cần lưu ý tới loạn
thị chưa được điều chỉnh có
thể làm ảnh hưởng đến kết
quả đánh giá).
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo *** - Đảm bảo các thông tin
vào hồ sơ khám bệnh của NB.
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
Giải thích cho NB và người nhà về kết *** NB hoặc người nhà nắm
quả khám.
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.
*** NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.
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A21 - ĐO BIÊN ĐỘ ĐIỀU TIẾT – CẬN ĐIỂM ĐIỀU TIẾT
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ: Sử dụng vật tiêu điều tiết
(cỡ chữ N6-N8).

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
cách phối hợp với NVYT khi đo.
Thực hiện

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.

***

-

5

B
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chọn vật tiêu điều tiết phù hợp.

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT trong khi đo.

TT
1

2

3

C
1

2

3

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
- Mỗi mắt được đánh giá riêng rẽ, *** Chuẩn bị NB cho test tìm biên
thường test MP trước và mắt kia
độ điều tiết.
được che.
- Sử dụng vật tiêu điều tiết (cỡ chữ
N6-N8).
- Đưa vật tiêu tới gần NB tới khi *** Thực hiện đúng kỹ thuật và xác
NB không còn thấy nữa.
định chính xác biên độ điều
- Cận điểm điều tiết được xác định
tiết.
khi NB không còn thấy chữ nữa
và khoảng cách được đo bằng
“cm” và được đổi ra đi-ốp.
- Cần ghi nhận nếu NB cảm thấy *** Thực hiện đúng kỹ thuật và ghi
“khó chịu”. Nếu có cảm giác “khó
nhận chính xác kết quả và các
chịu” ngay cả khi có biên độ điều
cảm giác cụ thể của NB khi đo
tiết bình thường là dấu hiệu NB
biên độ điều tiết. (Lưu ý: có thể
có nguy cơ mệt mỏi thị giác khi
tiến hành phương pháp này với
làm việc gần lâu.
cách ngược lại tức là để test
- Lập lại test vài lần để đánh giá
thật gần mắt và sau đó dời ra
tình trạng “mệt mỏi”. Nếu NB
xa mắt cho đến khi NB nói
cảm thấy mệt mỏi cận điểm lùi xa
rằng thấy các chữ rõ. Cách này
thì NB có nguy cơ có triệu chứng.
có thể áp dụng cho trẻ em vì trẻ
- Ghi nhận kết quả đo từng mắt.
em không hiểu “mờ” là gì).
Sau đó so sánh với điều tiết tối đa
theo tuổi = 15 – 1/4 (tuổi).
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả vào phiếu khám và *** Ghi chính xác kết quả vào hồ
hồ sơ NB.
sơ khám bệnh của NB theo qui
định.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo *** - Đảm bảo các thông tin được
vào hồ sơ khám bệnh của NB.
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
- Nhận định được kết quả và
ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của
NB.
Giải thích cho NB và người nhà về *** NB hoặc người nhà nắm được
kết quả khám.
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
Hướng dẫn NB về các bước tiếp *** NB hoặc người nhà biết được
theo.
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
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A22 - ĐO THUẬN NĂNG ĐIỀU TIẾT
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Sử dụng kính lật +/-2D và +/-1D.
- Vật tiêu điều tiết (bảng thị lực
gần cỡ chữ N6-N8).

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người
nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
cách phối hợp với NVYT khi đo.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.

***

-

5
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu và
đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chọn vật tiêu điều tiết phù hợp.

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với NVYT
trong khi đo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Test thị giác 2 mắt nên không
che mắt.
- Test này điều tiết sẽ thay đổi
trong khi qui tụ sẽ cố định ở
khoảng cách của test. Test ở
khoảng cách 40cm (khoảng cách
trung bình để làm việc gần).
- Sử dụng vật tiêu điều tiết N6-N8
- Sử dụng kính lật +/-2D và +/-1D
để tạo ra thay đổi về điều tiết
(làm tăng hoặc giảm).
- Ghi nhận lại số chu kỳ để nhìn rõ
ở cả kính + và -. Mỗi mặt của
kính lật cần ≥3 giây để nhìn rõ
chữ.
- Ghi nhận nếu mặt + hoặc – nếu
đáp ứng bị trễ.
- Ghi nhận nếu NB có hiện tượng
“mệt mỏi” (một mặt hoặc cả 2
mặt của kính lật đều gặp khó
khăn).
- Test với kính lật+/-2D trước.
Đếm số chu kỳ trong 30” sau đó
đổi ra phút. Giá trị bình thường
là: ≥ 8 chu kỳ/phút.
- Nếu < 8 chu kỳ/phút test lại với
kính lật +/-1D. Ta cần ghi nhận
xem NB thích mặt +1D hay 1.00D so với không kính. Thông
thường NB hay thích mặt (+)
hơn trừ. Nếu NB rất thích mặt
(+) đó là dấu hiệu của thiểu năng
điều tiết. Ngược lại nếu rất thích
mặt (–) đó là dấu hiệu của quá độ
điều tiết.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả vào phiếu khám và
hồ sơ NB.

***

Chuẩn bị NB cho test tìm thuận
năng điều tiết.

***

Thực hiện đúng kỹ thuật và ghi
nhận chính xác kết quả.

***

Lựa chọn kính lật phù hợp tùy
theo đáp ứng của NB, thực hiện
đúng kỹ thuật và ghi nhận chính
xác kết quả.

***

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp
theo vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

Ghi chính xác kết quả vào hồ sơ
khám bệnh của NB theo qui
định.
- Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác

TT
B

Thực hiện

1

-

2

3

C
1

2
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TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

71

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
theo yêu cầu của BV.
- Nhận định được kết quả và ra
quyết định xử trí phù hợp với
tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A23 - ĐO THỊ LỰC NHÌN XA CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
Mục đích: Giúp xác định thị lực của NB để định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử
trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Bảng thử thị lực LogMar/ Snellen/
Bảng CIE/ Khối IE.
- Đèn chiếu sáng.
- Giấy màu.
- Miếng che mắt.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu
cầu và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Bảng thị lực phải đảm bảo:
- Độ sáng (100 Lux).
- Độ tương phản.
Các dụng cụ được chuẩn bị
sẵn sàng và sắp xếp phù
hợp.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ
phù hợp với chuyên môn và
theo qui định của BV.

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

phối hợp với NVYT khi đo.

B
1
2

3

sàng và biết cách phối
hợp với NVYT trong
khi đo.

Thực hiện
Giữ bảng thị lực ở ngang tầm mắt NB.
Hướng dẫn cho NB hiểu để trả lời:
- Trước tiên người thử đứng gần NB,
sau đó nên để NB biết hướng và vị
trí mà người thử sẽ di chuyển đến.
- Khoảng cách giữa người thử và NB
là 6m.
Che kín mắt không được thử.

***
***

Thực hiện đúng kỹ thuật.
Thực hiện đúng kỹ thuật,
hướng dẫn NB rõ ràng, NB
hợp tác tốt với NVYT.

***

- Không bịt chặt mắt
không thử.
- Đối với NB rung giật
nhãn cầu phải dùng kính
cầu hội tụ +4D cho mắt
không thử.
- Trước tiên nên dùng chữ
E cỡ chữ 18 và đứng
cách NB 6m.
- Xác định mức độ NB trả
lời đúng để tiến hành
các bước tiếp theo.
- Khi sử dụng các chữ E
nhỏ nên thử loại bảng có
từng chữ E riêng biệt để
NB đỡ nhầm và khi thử
nên xoay các chữ E đi
các hướng không theo
qui luật nào.
- Xác định mức độ NB trả
lời đúng để tiến hành
các bước tiếp theo.
Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả.

4

Chỉ các chữ E quay các hướng khác
nhau (nếu bảng thử là một dãy chữ E)
hoặc xoay các chữ E đi các hướng khác
nhau (nếu đó là chữ E rời) và yêu cầu
NB trả lời hướng của các chữ E.

***

5

- Nếu NB đọc đúng cả 4 chữ E cỡ 18
ở khoảng cách 6m: tiến hành thử tiếp
các chữ E có kích cỡ nhỏ hơn cũng ở
khoảng cách 6m.
- Nếu NB không đọc đúng được ít
nhất 3 chữ E cỡ chữ 18 ở khoảng
cách 6m: tiến hành đưa bảng thị lực
lại gần NB hơn, ở khoảng cách 3m,
2m hoặc 1m và hỏi NB các chữ E cỡ
18.
Nếu NB không đếm được ngón tay,
dùng bàn tay huơ ngang hay đứng cách
mắt NB khoảng < 1m. Ghi lại khoảng
cách NB nhìn thấy bàn tay chuyển
động; Ví dụ: BBT < 1 mét.
- Nếu NB không xác định được bàn
tay chuyển động, chiếu đèn ở khoảng
cách 30cm, bật và tắt đèn để xem
NB có thấy ánh sáng không?
- Nếu NB không thể thấy ánh sáng,

***

6

7

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
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***

***

Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

10

vặn tối bớt đèn trong phòng xuống
và chiếu ánh sáng mạnh vào mắt NB.
Nếu NB vẫn không thấy ánh sáng
mạnh nhất, ghi là ST (-). Nếu NB
thấy ánh sáng, hãy ghi là ST (+).
Không cần ghi khoảng cách.
- Nếu NB thấy ánh sáng chiếu thẳng
từ trước lại, NVYT chuyển hướng
chiếu đèn từ các phía, mỗi phía lại
tắt và bật đèn, hỏi xem NB có thấy
ánh sáng không. Nếu vẫn thấy ánh
sáng, đặt tờ giấy màu trước đèn và
yêu cầu NB xác định màu sắc.
- Nếu NB xác định chính xác hướng
ánh sáng hãy ghi ST có xác định
hướng ánh sáng. Ghi rõ hướng ánh
sáng từ đâu. Nói rõ có hay không
nhận thức được màu sắc. Thường chỉ
thử cảm nhận màu sắc ở hướng chiếu
thẳng trước mặt.
Nếu NB không thể xác định hướng nào,
nhưng vẫn biết có chiếu sáng ở hướng
thẳng trước mặt, hãy ghi là ST không
nhận biết hướng ánh sáng.
Ghi kết quả thị lực nhìn xa của mắt đã
thử.
Lặp lại các bước như trên ở mắt thứ hai.

11

Thử thị lực nhìn xa hai mắt

8

9

C

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả.

***

Xem yêu cầu phần ghi kết
quả.
Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả.
Thực hiện đúng kỹ thuật và
ghi nhận chính xác kết quả.

***
***

Ghi nhận kết quả và kết thúc
1 Kết quả thử thị lực nhìn xa của mắt
được thử là một phân số. Tử số là
khoảng cách thử tính bằng mét và mẫu
số là cỡ chữ thử.
Ví dụ:
- Khi NB trả lời đúng được ít nhất 3/4
chữ cỡ 18 ở khoảng cách 6m thì tử
số là 6 và mẫu số là 18 và kết quả thị
lực nhìn xa của mắt được thử là
6/18.
- Khi NB đọc được ít nhất 3 trong 4
chữ cỡ 60 ở khoảng cách 6m thì thị
74

***

Ghi chính xác kết quả vào
hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.

TT

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

lực là 6/60. Khi NB đọc được ít nhất
3 trong 4 chữ cỡ 48 ở khoảng cách
3m thì thị lực là 3/48.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

75

Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng
cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp theo
và được giải đáp những
thắc mắc liên quan.
-

A24 - ĐO THỊ LỰC NHÌN GẦN CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
Mục đích: Giúp xác định thị lực của NB để định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử
trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Bảng thử thị lực LogMar/Bảng
IE/Số.
- Tấm che mắt.

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người
nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu
bản thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà

***

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Đảm bảo đủ ánh sáng chiếu
vào bảng thị lực đang thử, ánh
sáng nên được chiếu từ phía
sau qua bên cạnh NB và đảm
bảo độ tương phản tốt.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp
với chuyên môn và theo qui
định của BV.

-

-
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NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT trong khi đo.

TT

B
1

2
3

4

5

6

C
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
cách phối hợp với NVYT khi
đo.
Thực hiện
Lựa chọn ba loại kích thước chữ E
trong bảng thị lực nhìn gần để sử
dụng:
- Chữ E nhỏ nhất (N8-1M).
- Chữ E có kích thước trung bình
(N20-3M).
- Chữ E có kích thước lớn (N488M).

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Lựa chọn được cỡ chữ phù
hợp để thử TL cho NB (chữ E
nhỏ nhất tương đương với chữ
in trong sách của trẻ lớn. Chữ
E có kích thước trung bình
tương đương với chữ in cỡ
lớn. Chữ E có kích thước lớn
tương đương chữ trên biển
hiệu, nhan đề của báo in).
Không có khoảng cách nhất
định để thử.
- Không bịt chặt mắt không
thử.
- Đối với NB rung giật nhãn
cầu phải dùng kính mờ
cho mắt không thử.
Tập trung thực hiện đúng kỹ
thuật trong một thời gian ngắn
để tránh gây mệt mỏi cho NB
và và ảnh hưởng đến kết quả
thử.
NB thực hiện theo hướng dẫn
của NVYT.

Giữ bảng thị lực ở khoảng cách
phù hợp với từng NB.
Che kín mắt không được thử
(thường thử mắt có thị lực tốt hơn
trước).

***

Bắt đầu thử với chữ E cỡ lớn nhất,
thử cả 4 chữ trong hàng, nếu nhìn
được đúng ít nhất ¾ số chữ trong
hàng, chuyển tiếp đến hàng có cỡ
chữ nhỏ hơn.
Nếu NB không trả lời đúng được
chữ E cỡ lớn nhất, hướng dẫn NB
đưa sách gần lại mắt để có thể đọc
được hàng chữ cỡ lớn nhất.
Đối với trẻ em, cần đánh giá thêm
tốc độ đọc (tốc độ trung bình của
trẻ lớp bốn là 150 từ trong một
phút và lớp một là 40 từ trong một
phút).
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Kết quả thử thị lực nhìn gần của
mắt được thử cũng có hai thông số
là cỡ chữ nhỏ nhất mà NB đọc
đúng và khoảng cách đọc.
Ví dụ:
- Khi NB trả lời đúng được ít nhất
3/4 số chữ cỡ 18 ở khoảng cách
6m thì tử số là 6 và mẫu số là 18
và kết quả thị lực nhìn xa của

***

***

***
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***

Đánh giá đúng tốc độ đọc của
NB.

***

- Biết được cách chuyển đổi
cách đánh giá thị lực nhìn
gần.
- Một số trường hợp đặc
biệt: đánh giá thêm tốc độ
đọc.
- Ghi chính xác kết quả vào
hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.

TT

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

mắt được thử là 6/18.
- Khi NB đọc được ít nhất 3 trong
4 chữ cỡ 60 ở khoảng cách 6m
thì thị lực là 6/60. Khi NB đọc
được ít nhất 3 trong 4 chữ cỡ 48
ở khoảng cách 3m thì thị lực là
3/48.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp
theo vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***
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Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu của
BV.
- Nhận định được kết quả và
ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
-

A25 - ĐO ĐỘ LỒI MẮT BẰNG THƯỚC HERTEL
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ:
- Thước Hertel.
- Tấm che mắt.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách
phối hợp với NVYT khi đo.

***

4

5

B

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

Thực hiện
79

***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình
rửa tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu
cầu và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Dụng cụ chuẩn bị sẵn sàng
và sắp xếp phù hợp với
NVYT trong quá trình đo.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ
phù hợp với chuyên môn và
theo qui định của BV.

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT trong
khi đo.

TT
1

2
3

4

5

6

7
8

C
1

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
độ
NVYT ngồi đối diện với NB, mắt phải *** NVYT và NB ở tư thế sẵn
đo mắt trái của NB, và mắt trái đo mắt
sàng đo.
phải của NB.
Giữ thước Hertel sao cho các gương ở *** Đặt thước đúng hướng.
góc hướng lên trên.
Đặt thước sao cho cạnh tỳ của thước đè *** Thao tác nhẹ nhàng, đặt
nhẹ vào bờ ngoài hốc mắt ngang mức
thước đúng vị trí.
khe mi NB.
Mắt trái của người đo quan sát gương *** Thao tác nhẹ nhàng, đúng
bên phải xem hình ảnh của mắt phải của
kỹ thuật, quan sát kỹ để
NB trong gương.
phát hiện được các dấu hiệu
bất thường ở MP của NB.
Hướng dẫn NB che mắt trái bằng tay *** NB thực hiện đúng theo
hoặc dụng cụ che mắt và dùng mắt phải
hướng dẫn.
nhìn thẳng vào mắt người đo.
Mắt trái của người đo (trong khi nheo *** Thao tác đúng.
mắt phải) quan sát điều chỉnh vạch trên
mặt trước của thước đo độ lồi (màu
xanh) cho trùng với chính giữa thước đo
trên gương (đánh dấu bên dưới). Lúc
này sẽ thấy ảnh của đỉnh của giác mạc
trên thước đo trên gương.
Đọc khoảng cách từ bờ ngoài hốc mắt *** Xác định đúng mốc và đọc
đến đỉnh giác mạc.
đúng khoảng cách.
Dùng cách tương tự để đo độ lồi mắt *** Thực hiện đúng các bước
trái của bệnh sử dụng mắt phải của
như trên.
người đo.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi lại số đo của mỗi mắt theo đơn vị *** Ghi đầy đủ và chính xác kết
mm, cần ghi khoảng cách giữa 2 góc
quả vào hồ sơ khám bệnh
mắt (trên thước giữa 2 mắt) và độ lồi để
của NB theo qui định.
có thể so sánh giữa các lần khám (bình
thường độ lồi là 14-17mm. Có lồi mắt
khi độ lồi vượt quá giới hạn bình
thường và khác biệt giữa 2 mắt là
2mm).
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo *** - Đảm bảo các thông tin
vào hồ sơ khám bệnh của NB.
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng
80

TT

3

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám và các bước tiếp theo.

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan và biết
được hướng xử trí tiếp theo.

Hình 1: Đặt cạnh tỳ của thước đè nhẹ vào bờ
ngoài hốc mắt ngang mức khe mi.

Hình 2: Đọc khoảng cách từ bờ ngoài hốc mắt
đến đỉnh giác mạc.

(Nguồn: Practical ophthalmology: A manual
for beginning residents, 2005, American
Academy of Ophthalmology)

(Nguồn: Practical ophthalmology: A
manual for beginning residents, 2005,
American Academy of Ophthalmology)
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A26 - KHÁM SỤP MI
Mục đích: Phát hiện các dấu hiệu bất thường giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết
định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

-

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Nơi khám theo qui chuẩn, an toàn và thân
thiện với trẻ em.

***

3

Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần thiết:
- Đèn pin.
- Thước kẻ có vạch mm.

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi NB và người nhà NB,
tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của NVYT

***

5
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***

Mang trang phục và
thẻ nhân viên đúng
qui định của BV.
- Rửa tay theo qui
trình rửa tay thường
quy.
- Ánh sáng phù hợp
và đủ khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh
bị phân tán.
- Phòng khám và khu
chờ có bố trí các đồ
chơi, tranh ảnh phù
hợp với trẻ em.
Chuẩn bị đầy đủ các
dụng cụ, thuốc và các
vật tư cần thiết, sắp xếp
phù hợp.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
sổ sách và các mẫu giấy
tờ phù hợp với chuyên
môn và theo qui định
của BV.

-

Giới thiệu đầy đủ
ngắn gọn thể hiện
thái độ sẵn sàng

TT

B
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
tại cơ sở.
- Giải thích cho NB hoặc người nhà NB
về tính cần thiết của việc khám mắt,
các bước sẽ thực hiện trong quá trình
khám mắt. Người nhà NB ký giấy cam
đoan trong trường hợp khám có gây
mê cho trẻ em.
- Hướng dẫn NB và người nhà cách
phối hợp với NVYT trong quá trình
khám mắt.
- Tạo không khí thân thiện cho trẻ trước
khi tiến hành khám.
Thực hiện
Hỏi bệnh (xem qui trình kỹ năng Hỏi
bệnh).

2
2.1

Khám mắt
Đo khoảng cách từ tâm đồng tử đến bờ mi
trên (MRD1-lid Margin-Reflex-Distance
1): là khoảng cách từ ánh phản chiếu ánh
sáng trên giác mạc tới bờ mi trên khi mắt
nhìn ở vị trí nguyên phát.

2.2

Đo độ cao khe mi ở điểm rộng nhất giữa
mi trên và mi dưới khi NB nhìn cố định
một vật ở vị trí nguyên phát.
Đo nếp mi trên: đo từ bờ mi trên tới nếp
mi, khoảng cách này ở NB sụp mi bẩm
sinh thường bị mờ hoặc biến mất.
Đo biên độ hoạt đông cơ nâng mi: đo
khoảng cách di chuyển của mi trên từ vị
trí nhìn xuống đến nhìn lên tối đa:
- Đề nghị NB nhìn thẳng, đồng thời cố
định cơ trán để xác định độ cao khe mi
ở vị trí nguyên phát.
- Dùng thước kẻ đo mức độ di chuyển
của bờ mi khi NB nhìn lên tối đa và

2.3

2.4
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Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-

-

giúp đỡ NB và
người nhà NB.
NVYT dùng ngôn
ngữ đơn giản, dễ
hiểu để giải thích.
NB và người nhà
sẵn sàng và biết
cách phối hợp với
NVYT trong quá
trình khám.

***

Chú ý khai thác dấu
hiệu sụp mi (thời điểm
xuất hiện, mức độ sụp
mi có thay đổi trong
ngày không? Các bất
thường khác tại mắt và
toàn thân?).

***

Đo chính xác và mô tả
đúng mức độ sụp mi. Ở
những trường hợp sụp
mi nặng, ánh phản
chiếu trên giác mạc có
thể bị che bởi mi trên,
vì vậy MRD có thể
bằng 0 hoặc âm.
Đo được ở trẻ lớn và
hợp tác tốt.

***

***

Đo được ở trẻ lớn và
hợp tác tốt.

***

-

Đo được ở trẻ lớn và
hợp tác tốt.
Biết dùng ngón tay
để cố định cơ trán
ngay trên lông mày
trong khi đo để loại
trừ hoạt động của cơ
trán tác động tới cơ

TT

2.5

C
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
nhìn xuống tối đa. Đây là biên độ hoạt
động của cơ (hay chức năng) cơ nâng
mi.
- Bình thường biên độ là 12-15mm, nếu
> 10mm thì chức năng cơ nâng mi tốt,
8-10mm chức năng khá, 5-7mm là
trung bình và < 4mm được coi là chức
năng cơ nâng mi yếu.
Khám lâm sàng khác để phát hiện các dấu
hiệu bất thường:
1. Kiểm tra vị trí đầu, ngửa cằm, vị trí
lông mày và hoạt động của lông mày
khi cố gắng nhìn lên.
2. Hiện tượng Bell (nhãn cầu đưa lên
trên khi cố gắng nhắm mắt).
3. Mức độ sụp mi thay đổi cùng vận
động cơ ngoại nhãn và cơ hàm (dấu
đồng động Marcus-Gunn (+)).
4. Thị lực và tật khúc xạ.
5. Đánh giá chức năng cơ ngoại nhãn.
6. Khám đồng tử.
7. Cảm giác giác mạc: mất cảm giác giác
mạc hay bệnh lý giác mạc là chống chỉ
định tuyệt đối cho phẫu thuật sụp mi.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Vẽ được hình và ghi các thông số đo được
một cách chính xác (đối với trẻ lớn và hợp
tác tốt).

Mức
độ

-

nâng mi.
Đánh giá đúng chức
năng của cơ nâng mi
trên NB.

***
Đo được ở trẻ lớn và
hợp tác tốt.
Dựa trên kết quả khám
giúp tư vấn cho NB hay
người nhà (nếu NB là
trẻ em) về mức độ sụp
mi ảnh hưởng đến chức
năng của mắt như thế
nào.

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo vào
hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***
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Ghi đầy đủ, chính xác
kết quả vào phiếu khám
và hồ sơ khám bệnh của
NB theo qui định.
- Đảm bảo các thông
tin được ghi chép
đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của
BV.
- So sánh giữa hai mắt
và nhận định kết quả
so với trẻ bình
thường.
- Ra quyết định xử trí
phù hợp với tình
trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà
nắm được kết quả, được

TT

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

85

Mức
độ

***
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NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp
theo và được giải đáp
những thắc mắc liên
quan.

A27 - KHÁM LỆ ĐẠO
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT
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A
1

Hỏi bệnh
NVYT chào hỏi NB và người nhà NB, ***
tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của NVYT
tại cơ sở.

2

Khai thác thông tin hành chính (tuổi, ***
giới, địa chỉ, điện thoại liên hệ của NB
và cha mẹ/người nhà NB…).

3

Khai thác lý do NB đến khám, bao gồm: ***
- Chảy nước mắt tự nhiên liên tục hay
chảy từng lúc?
- Vị trí chảy nước mắt: từ góc trong
mắt hay từ lỗ rò?
- Chảy nước mắt có kèm chảy mủ
nhày hay không?
- Các triệu chứng kèm theo chảy nước
mắt: chói mắt, nhìn mờ, đỏ mắt?
- Đau nhức vùng góc trong mắt, hốc
mắt?
- Các triệu chứng toàn thân khác kèm
theo?
Các thông tin về bệnh.
***

4
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Mức
độ
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Giới thiệu đầy đủ ngắn
gọn thể hiện thái độ sẵn
sàng giúp đỡ NB và
người nhà NB.
- Giới thiệu theo đúng
phong tục, tập quán của
vùng miền.
- Khai thác đầy đủ các
mục hành chính theo
qui định của hồ sơ bệnh
án.
- Sử dụng hợp lý các câu
hỏi mở và câu hỏi đóng
để thu được thông tin
đầy đủ và chính xác.
Khai thác được đầy đủ các
thông tin cần thiết.
-

Khai thác đầy đủ thông tin
liên quan.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

4.1

Khai thác bệnh sử:
- Triệu chứng đầu tiên của bệnh?
- Hoàn cảnh xuất hiện?
- Diễn biến các triệu chứng?
- Các triệu chứng đi kèm và diễn biến
các triệu chứng đó?
- Đã điều trị gì chưa? Ở đâu?
- Điều trị như thế nào và kết quả của
điều trị?

Mức
độ
***
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-

-

-

4.2

B
1

2

Khai thác tiền sử:
***
- Bản thân NB đã bị bệnh như thế này
bao giờ chưa? Nếu có thì được chẩn
đoán và điều trị như thế nào?
- Các bệnh khác đã mắc trước đó?
Điều trị như thế nào? Tình trạng
bệnh đó hiện nay?
- NB có bị dị ứng bao giờ không? Dị
ứng với gì?
- Tiền sử gia đình: có ai mắc bệnh
tương tự không?
- Những bức ảnh chụp trẻ và gia đình
trước đó.
(xem sổ khám bệnh hoặc phiếu khám
bệnh những lần trước đó của NB nếu
NB mang theo).
Khám lệ đạo
Chuẩn bị khám thường (phòng khám ***
thân thiện, tranh ảnh, đồ chơi, tránh mặc
áo trắng, để trẻ ngồi chơi trong phòng
một lúc rồi mới khám).

Chuẩn bị khám gây mê khi có chỉ ***
định
- Giải thích cho cha mẹ hoặc người
nhà NB về thủ thuật khám mê, ký
giấy cam đoan.
87

-

-

-

-

Dùng câu hỏi mở/đóng
phù hợp để khai thác và
khẳng định được sự
xuất hiện và quá trình
diễn biến các vấn đề
sức khỏe của NB tính
đến thời điểm tiếp xúc.
Sử dụng ngôn ngữ
không lời và có lời một
cách hiệu quả.
Có được bệnh sử của
NB đầy đủ và chính
xác.
Xác định được tiền sử
các bệnh tật có liên
quan của NB và gia
đình.
Vận dụng hiệu quả các
ngôn ngữ không lời và
có lời.
Tôn trọng các thói quen
và phong tục tập quán
của NB không có hại
cho sức khỏe.
NVYT biết được rõ các
liệu pháp điều trị trước
đó của NB.

Trẻ hợp tác tốt có thể thăm
khám được bằng đèn pin
hoặc hiển vi khám bệnh.
Tránh nói to, doạ nạt mà
nên dỗ dành nhẹ nhàng
bằng đồ chơi hay nói chụp
ảnh khi chiếu đèn vào mắt
trẻ.
- Gia đình hiểu rõ việc
cần thiết phải khám mê,
các tai biến có thể gặp
và đồng ý ký giấy cam
đoan.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT
-

3

4
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
C
1

2
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Mức
độ

Chuẩn bị dụng cụ khám như dụng cụ
bơm thông lệ đạo, hiển vi khám bệnh
cầm tay hoặc hiển vi phẫu thuật để
khám cho trẻ.

Quan sát
- Trong thăm khám các bệnh mắt nói
chung và bệnh lý lệ đạo nói riêng,
quan sát là cơ bản để rút ra nhận
định và phân tích các nhận định đó.
- Với trẻ em tránh gây cảm giác sợ
hãi, trẻ quấy khóc sẽ ảnh hưởng đến
việc đánh giá các tổn thương.
Các bước khám lệ đạo và bộ phận lân
cận
Đánh giá góc trong mắt: quan sát xem
có khối căng nề không, có lỗ rò ở da
không?
Khám lỗ lệ: Vị trí? Kích thước? Vị trí
của lỗ lệ so với nhãn cầu ở các vị trí mở
và nhắm mắt?
Khám đánh giá tình trạng mi mắt: lộn
mi? lật mi? sẹo ở mi mắt?

***

Khám đánh giá kết mạc: cương tụ? xuất
tiết bề mặt kết mạc? tình trạng biểu mô
kết mạc?
Khám đánh giá giác mạc: tình trạng biểu
mô, nhu mô giác mạc?
Khám đánh giá tiền phòng.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả khám.

***

***

Phát hiện được các tổn
thương lệ đạo, mi mắt, kết
mạc, giác mạc, tiền phòng.

***

***

***
***
***

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo ***
vào hồ sơ khám bệnh của NB.
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Đầy đủ các dụng cụ,
thuốc cần thiết cho
thăm khám.
- Khám ngay sau khi trẻ
nằm yên để tránh phải
gây mê kéo dài.
Quan sát kỹ, phát hiện
được các tổn thương và đưa
ra nhận định chính xác.
-

Ghi chính xác kết quả vào
phiếu khám và hồ sơ khám
bệnh của NB theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng
cụ thể của NB.

TT
3

4
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Mức
độ
Giải thích cho NB và người nhà về kết ***
quả khám.
Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

89

***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp theo
và được giải đáp những
thắc mắc liên quan.

A28 - ĐO ĐƯỜNG KÍNH GIÁC MẠC
Mục đích: Xác định được đường kính giác mạc của NB giúp chẩn đoán và điều trị
bệnh.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT
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A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng đo theo qui chuẩn.

***

3

***

B

Dụng cụ: compa hoặc thước kẻ chia
vạch từng mm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi, giới thiệu bản thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách đo.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà bế trẻ
ngồi vào ghế đo.
- Hướng dẫn NB cách phối hợp với
NVYT khi đo.
Thực hiện

1

NB ngồi đối diện và cách NVYT (người

***

4

5
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Mức
độ
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***

***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán khi đo.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và
sắp xếp phù hợp .
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

-

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT.
NB ngồi đúng vị trí để

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

đo) 40cm, mắt NB nhìn thẳng, đặt dụng
cụ đo trước mắt NB.
2

3
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Mức
độ

Tiến hành đo đường kính ngang của giác
mạc (đường kính giác mạc bình thường
ở trẻ sơ sinh là 9,5mm; 6 tháng tuổi là
10,5mm; 1 tuổi là 11,5mm và 6 tuổi là
12mm).
Tiến hành đo đường kính dọc của giác
mạc.

***

-

***

-

C

Ghi nhận kết quả và kết thúc

1

Ghi kết quả đường kính ngang và đường
kính dọc của giác mạc NB.

***

2

-

Ghi đánh giá, nhận xét kết quả đo (so
sánh giữa hai mắt và nhận định kết
quả so với trẻ bình thường).
Đưa ra hướng xử trí tiếp theo.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả đo đường kính giác mạc.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

-
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sẵn sàng đo.
Đảm bảo dụng cụ đo
không chạm vào mắt NB.
Đo được chính xác đường
kính ngang của giác mạc
NB.
Đánh giá được kết quả đo
trên NB.
Đo được chính xác đường
kính dọc của giác mạc
NB.
Đánh giá được kết quả đo
trên NB.

Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả đo trên NB vào hồ sơ
khám bệnh theo qui định.
- Nhận định được chính
xác kết quả đo trên NB so
với người bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả đo, được
NVYT giải đáp các thắc
mắc/các câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A29 - ĐÁNH GIÁ ÁNH ĐỒNG TỬ
Mục đích: Đánh giá ánh đồng tử hai mắt của NB giúp định hướng chẩn đoán và điều
trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Máy soi đáy mắt trực tiếp.
- Thuốc tra giãn đồng tử.
- Phiếu ghi kết quả.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành
khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách

***

4

5
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Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
(thường là phòng tối) và
đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, thuốc, vật
tư sẵn sàng và sắp xếp phù
hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

B
1

phối hợp với NVYT khi khám.
- Tra thuốc giãn đồng tử vào mắt cần
khám trước khi khám 15-20 phút.
Thực hiện
NVYT ngồi đối diện trẻ, cách trẻ 50 cm.

***

2

Yêu cầu trẻ mở 2 mắt và nhìn thẳng

***

3

NVYT dùng đèn soi đáy mắt chiếu
nguồn sáng vào từng mắt của trẻ và nhìn
qua nguồn sáng của đèn soi.
Quan sát ánh đồng tử khi trẻ nhìn về các
hướng.
- Đánh giá ánh đồng tử về màu sắc
(hồng, xám), kích thước, vùng xám
và so sánh 2 mắt của trẻ.
- Kiểm tra phản xạ đồng tử trực tiếp,
liên vận và phát hiện rối loạn đường
đồng tử hướng tâm.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận kết quả khám vào phiếu khám
và hồ sơ NB.

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***

4

C
1
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độ

93

hợp với NVYT khi khám.

***

Đảm bảo NVYT ở đúng vị
trí khi khám
Trẻ thực hiện theo yêu cầu
của NVYT.
- Nguồn sáng được chiếu
đúng vị trí trên mắt NB.
- Quan sát được ánh đồng
tử của NB.
-

***

Đảm bảo trẻ luôn nhìn
thẳng trong khi khám.
Biết cách đánh giá ánh
đồng tử.

Ghi chính xác kết quả vào hồ
sơ khám bệnh của NB theo
qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A30 - KHÁM ĐỒNG TỬ
Mục đích: Nhằm đánh giá tình trạng đồng tử về cấu tạo, hình dạng cũng như các
thành phần liên quan, phản xạ đồng tử với ánh sáng... giúp định hướng chẩn đoán và
ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Đèn soi đáy mắt cầm tay (máy
soi đáy mắt trực tiếp).
- Đèn pin nhỏ.
- Vành mi các cỡ.
- Thuốc tê (Dicain 1%, …).
- Cloroxit 0,4%.
- Fluorescein.
- Hộp bông khô, bông ướt vô
khuẩn.
- Cồn 70o, 90o.
- Khăn.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người

***

4
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***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định của
BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
(thường là phòng tối) và đủ
không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chuẩn bị dụng cụ, thuốc và vật
tư sẵn sàng, sắp xếp phù hợp.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

5

B
1
2

3

nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu
bản thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách thức tiến
hành khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
cách phối hợp với NVYT khi
khám.
Thực hiện
NVYT ngồi đối diện trẻ, cách trẻ
50cm.
Hướng dẫn NB nhìn cố định vào
một điểm ở xa, có nguồn sáng
mạnh (có thể trẻ sẽ nhắm mắt do bị
chói, cần có người giúp vành mi để
NVYT quan sát kỹ).
Kiểm tra toàn diện phần trước nhãn
cầu.

5

Soi ánh đồng tử, đánh giá sơ bộ
môi trường trong suốt của mắt.
Kiểm tra đồng tử (lưu ý kích thước
của cả đồng tử trong ánh sáng môi
trường xung quanh).

6

-

4

C
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Mức
độ

Đánh giá tổn thương của nhãn
cầu, vận nhãn, các môi trường
trong suốt của mắt.
- Đánh giá phản xạ đồng tử:
Thường sử dụng nguồn ánh
sáng luân phiên 20 giây mỗi
mắt. Cần cẩn thận khi đưa ánh
sáng kiểm tra phản xạ đồng tử
trực tiếp trong những hoàn cảnh
đặc biệt như trẻ bị lác, tổn
thương phản xạ đồng tử do kích
thích chưa hoàn toàn của võng
mạc.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
95

***

-

-

***
***

***

***

***

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT khi khám.

Đảm bảo NVYT ở đúng vị trí
khi khám.
NB thực hiện theo yêu cầu của
NVYT.

Kiểm tra kỹ cả hai mắt theo Qui
trình kỹ năng Khám bán phần
trước nhãn cầu.
Theo Qui trình kỹ năng Soi ánh
đồng tử.
Đánh giá được kích thước đồng
tử, tình trạng đồng tử (cấu tạo,
hình dạng, các thành phần liên
quan...).
- Nhận định đúng các tổn
thương của nhãn cầu, vận
nhãn, phản xạ ánh sáng và
của môi trường trong suốt.
- Quan sát kỹ để phát hiện và
đánh giá các tổn thương
phản xạ đồng tử hướng tâm
(là dấu hiệu nhạy để phát
hiện tổn thương đường thần
kinh thị giác).

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1

Nhận định kết quả:
- Bình thường đồng tử có hình
tròn, nằm ở trung tâm của mắt
và đối xứng hai bên, trong suốt.
- Ở trẻ mới sinh đồng tử co nhỏ.
- Đồng tử giãn có đường kính
trung bình 7mm lúc 12-13 tuổi
sau đó giảm dần.
Ghi nhận kết quả, chẩn đoán,
hướng xử trí tiếp theo vào hồ sơ
khám bệnh của NB.

2

Mức
độ
*** -

-

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

Hình A: Bình thường đồng tử có
hình tròn, trung tâm, và đối xứng
hai bên.
HìnhB: Bình thường đồng tử có
hình tròn, trung tâm, và đối xứng
hai bên, môi trường trong suốt.
Hình C: Chiếu ánh sáng vào mắt
trái, một lần khám nghiệm phản
ứng trực tiếp cùng bên và phản xạ
đồng tử liên ứng đối bên.
Hình D: Tổn thương đồng tử
hướng tâm: giãn nở của đồng tử cả
hai mắt gợi ý có tổn thương võng
mạc cùng bên hoặc tổn thương dây
thần kinh đến giao thoa.
96
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Nhận định kết quả so với
hình ảnh đồng tử bình
thường lúc khám bằng
nguồn sáng.
Nhận định phản xạ đồng tử.
So sánh kết quả khám đồng
tử ở 2 bên.

Nhận định được kết quả và
ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của
NB.
- Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
-

A31 - KHÁM BÁN PHẦN TRƯỚC NHÃN CẦU BẰNG SINH HIỂN VI
Mục đích: Phát hiện được các triệu chứng ở bán phần trước nhãn cầu của NB giúp
chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Máy SHV có chân hoặc SHV
cầm tay.
- Thuốc nhuộm màu Fluorescein
(dung dịch hoặc giấy thấm).
- Dung dịch nước muối 0,9%.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan
để tư vấn cho NB hoặc người
nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà
về mục đích và cách khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà
cách ngồi hoặc giữ trẻ khi khám.
- Nếu trẻ không phối hợp, có thể

***

4

5
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Đủ ánh sáng và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc,
vật tư và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với văn
hóa vùng miền để giao tiếp với
NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với NVYT
khi khám.

TT

B
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
khám dưới gây mê bằng SHV
cầm tay.
Thực hiện
Trẻ ngồi vào ghế khám, đặt đầu vào
giá tựa, cằm và trán vào đúng chỗ
trên máy SHV. Có thể di chuyển giá
để cằm cho phù hợp với trẻ. Nếu trẻ
quá nhỏ có thể ngồi trên lòng cha/
mẹ.

***

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp
theo vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

3

C
1
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-

Bật máy SHV và điều chỉnh các
thông số máy phù hợp để khám:
- Điều chỉnh độ phóng đại.
- Điều chỉnh kính hiển vi (khoảng
cách đồng tử, độ phóng đại).
- Điều chỉnh khe sáng thích hợp,
nên dùng khe rộng 2 mm, ánh
sáng không quá mạnh làm trẻ
chói mắt.
- Có thể dùng kỹ thuật chiếu sáng
trực tiếp hoặc chiếu sáng gián
tiếp.
Phát hiện các tổn thương ở mi mắt,
hệ thống tuyến lệ, kết mạc, giác
mạc, tiền phòng, mống mắt, đồng
tử, TTT…
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi kết quả khám vào hồ sơ khám
bệnh của NB.

2

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

-

Trẻ vui vẻ, thoải mái, không
quấy khóc.
Trẻ giữ đúng tư thế khi khám:
trán và cằm của trẻ tựa đúng vị
trí, mắt trẻ ở ngang với ánh
sáng chiếu của đèn khe. Tránh
thô bạo làm trẻ sợ hãi.
Đảm bảo máy sẵn sàng ở trạng
thái phù hợp để khám cho trẻ.
Mắt của trẻ ở ngang vị trí đèn
chiếu sáng.
Lượng ánh sáng và độ rộng
của khe sáng phù hợp với các
cách khám chiếu sáng trực tiếp
hay chiếu sáng tỏa lan.

***

Xác định được các dấu hiệu tổn
thương và mô tả được tính chất,
mức độ của từng dấu hiệu.

***

Ghi chính xác kết quả khám vào
hồ sơ khám bệnh của NB theo qui
định.
- Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
- Ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được kết
quả khám, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A32 - KHÁM KẾT GIÁC MẠC BẰNG THUỐC NHUỘM MÀU
Mục đích: Đánh giá tổn thương kết mạc, giác mạc bằng các test nhuộm màu, giúp
định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Nơi khám theo qui chuẩn, an toàn
và thân thiện với trẻ em.

***

3

Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần
thiết:
- Thuốc
nhuộm
màu
(Fluorescein, Rose Bengal,
Lissamin Green, …).
- Băng giấy thấm thuốc nhuộm.
- SHV khám bệnh hoặc đèn khe
cầm tay hoặc đèn pin.
- Vành mi rời.
- Dung dịch muối 0,9%.
- Bông thấm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi NB và người
nhà NB, tự giới thiệu tên,
nhiệm vụ của NVYT tại cơ sở.

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa tay
thường quy.
- Ánh sáng phù hợp và đủ
khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ,
thuốc và các vật tư cần thiết, sắp
xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách và
các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định của
BV.

***

Gia đình và NB đồng ý khám và
khám được cho NB.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Tra thuốc đúng vị trí, thấm khô
mắt để lau hết lượng thuốc dư
thừa.

***

Đánh giá được tổn thương kết
giác mạc.

***

Mô tả được vị trí bắt màu, kích
thước vùng bắt màu thuốc
nhuộm trên kết mạc và giác mạc
của NB.

***

Nhận định đúng, ghi đầy đủ và
chính xác kết quả khám vào hồ
sơ bệnh án.
NB hoặc người nhà biết được kết
quả và hướng xử trí tiếp theo,
được giải đáp những thắc mắc
liên quan.
Giải thích cho NB/người nhà về
các biến chứng có thể có, hướng
dẫn NB/người nhà theo dõi phát
hiện các dấu hiệu bất thường và
kịp thời thông tin cho NVYT.

NB đã được khám mắt và có
chỉ định khám kết giác mạc
bằng thuốc nhuộm màu.
- Giải thích cho NB và người
nhà về mục đích và cách
nhuộm màu.
- Chuẩn bị người giữ.
- Khăn để cố định nếu là trẻ
nhỏ.
- Nếu trẻ không hợp tác hoặc
không cố định trẻ để khám
được, cần khám có gây mê.
Thực hiện
-

B
1

2

3

C
1

Tra 1 giọt thuốc nhuộm vào cùng
đồ dưới hoặc đặt băng giấy thấm
có thuốc nhuộm vào cùng đồ
dưới.
Khám kết mạc, giác mạc dưới ánh
sáng thường hoặc ánh sáng có lọc
xanh của đèn khe.
Ghi nhận tổn thương bắt màu ở
giác mạc, kết mạc.

Ghi kết quả vào phiếu khám
hoặc hồ sơ bệnh án
Nhận định kết quả khám và ghi
vào hồ sơ bệnh án

2

Giải thích kết quả và hướng dẫn
NB về các bước tiếp theo

***

D

Theo dõi biến chứng và xử trí
NB có thể có cảm giác rát bỏng
nhẹ do thuốc nhuộm, nhất là khi
nhuộm Rose Bengal.

***
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A33 - SOI GÓC TIỀN PHÒNG
Mục đích: Xác định các tổn thương của góc tiền phòng giúp định hướng chẩn đoán và
điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Phòng khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- SHV với mức phóng đại 10x.
- Kính 1 mặt gương.
- Chất nhầy (thường là Methylcellulose
hoặc Corneregel).
- Thuốc tê (Dicain 1%, …).
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành.
- Hướng dẫn NB hoặc người nhà cách

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

phối hợp với NVYT khi soi.

sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi soi.

B

Thực hiện

1

Tra thuốc tê (Dicain 1%, …) vào mắt
NB.
Hướng dẫn NB ngồi vào SHV khám
bệnh với tư thế thăm khám chuẩn.

***

Cho chất nhầy vào mặt lõm của kính soi
góc.
Hướng dẫn NB nhìn hướng lên trên,
NVYT vành mi NB bằng ngón tay cái và
ngón trỏ.
Cầm kính soi góc, đặt bờ dưới của kính
áp vào phần dưới của nhãn cầu, áp kính
vào nhãn cầu từ phía dưới.
- Tránh động tác mạnh gây trầy xước
kết giác mạc NB.
- Loại bỏ bong bóng khí nằm giữa kính
soi góc và giác mạc bằng cách hơi
nghiêng kính tạo điều kiện cho bóng
khí thoát ra.
Hướng dẫn NB nhìn thẳng, NVYT thả
ngón tay vành mi ra để kính soi góc tự
tách 2 mi.
Đổi tay giữ kính (nếu cần) để giữ cho
kính ở tay gần nhất với mắt đang được
thăm khám (ví dụ, tay trái khi khám mắt
phải).
Dùng tay điều khiển độ nét của SHV
khám bệnh, hướng chùm sáng rộng với
độ sáng vừa phải vào gương hình bán
nguyệt của kính Goldmann hoặc hướng
trực tiếp vào kính soi góc Koeppe.
- Quan sát tổng thể góc tiền phòng bằng
khe sáng rộng, cường độ vừa phải.
- Xác định đường Schwalbe (nằm ở vị
trí nối hai đường cong của mặt trước
và sau giác mạc gặp phần trước của

***

2

3
4

5

6

7

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
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***

***

Tra tê 3 lần, mỗi lần cách
nhau 2 đến 3 phút.
- Cằm NB tỳ vào giá đỡ và
trán sát vào thanh tỳ trán
của máy.
- Mắt được khám ngang
với trục đèn khe của
SHV.
Tránh lẫn bóng khí trong
dịch nhày.
- Thực hiện đúng kỹ thuật;
- Không gây trầy xước kết
giác mạc NB.
- Không có bong bóng khí
nằm giữa kính soi góc và
giác mạc.

***

- Khám đúng kỹ thuật.
- Không để cánh tay của
NVYT ảnh hưởng đến
việc điều chỉnh SHV
khám bệnh.

***

Giữ cho kính áp nhẹ vào giác
mạc, tránh dùng lực của ngón
tay áp mạnh không cần thiết.

***

- Thực hiện đúng kỹ thuật,
xoay kính soi góc trên bề
mặt nhãn cầu và điều
chỉnh khe sáng và cường
độ sáng phù hợp trong khi

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

góc tiền phòng).
- Khi soi bằng kính Goldmann: Nếu
quan sát góc phía dưới thì đặt gương ở
vị trí 12 giờ; Quan sát vị trí 10 giờ thì
để gương ở vị trí 4 giờ.

8

Tháo kính soi góc ra khỏi mắt NB và ghi
nhận nhận kết quả.

***

9

***

10

Làm theo các bước từ bước B4-B8 đối
với mắt còn lại.
Rửa mắt cho NB sau khi soi.

C

Ghi nhận kết quả và kết thúc

1

Ghi nhận độ rộng của góc tiền phòng và
các đặc điểm quan sát được (sắc tố, dính
góc, tân mạch…) vào hồ sơ NB.

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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soi.
- Quan sát được phía sau và
các hướng của góc tiền
phòng.
- Xác định được đường
Schwalbe.
- Đánh giá được sơ bộ góc
tiền phòng có hẹp không?
- Thực hiện đúng kỹ thuật.
- Không gây trầy xước kết
giác mạc NB.
Đạt yêu cầu đối với mỗi
bước.

***
Ghi được đặc điểm của
góc tiền phòng ở cả 4 góc
phần tư.
- Ghi chính xác kết quả vào
hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo.
-

A34 - KHÁM ĐÁY MẮT BẰNG MÁY SOI ĐÁY MẮT GIÁN TIẾP
Mục đích: Khám đáy mắt của trẻ để xác định các tổn thương giúp định hướng chẩn
đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn, có bàn
khám cho trẻ nhỏ.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- Máy soi đáy mắt gián tiếp (máy soi
đáy mắt đảo ngược Schepens). Chỉnh
kính trong máy soi đáy mắt để phù
hợp với người khám (hợp thị hai
mắt).
- Kính Volk +20D (nếu muốn có góc
nhìn rộng hơn thì dùng thấu kính
+30D, thăm khám hoàng điểm có thể
dùng thấu kính +14D vì có độ phóng
đại cao hơn).
- Vành mi và que ấn củng mạc.
- Thuốc tê (Dicain 1%, …).
- Thuốc giãn đồng tử nhanh
(Tropicamide, Mydrin P 1%,
Cyclopentolate 1%, Neosynephrin
10%, …).

***

***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
(thường là phòng tối hoặc
tắt các nguồn ánh sáng
mạnh trong phòng) và đủ
không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

Bông cuộn hoặc tăm bông vô trùng.
Dung dịch muối 0,9%.
Bông thấm.
Khăn sạch để giữ trẻ.
Phiếu ghi kết quả có vẽ sẵn sơ đồ
đáy mắt.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành
khám.
- Hướng dẫn trẻ hoặc người nhà cách
phối hợp với NVYT khi khám.
- Chuẩn bị người giữ trẻ (thường là
điều dưỡng).
- Tra thuốc giãn đồng tử vào mắt cần
khám trước khi khám 15-30 phút và
tiến hành khám khi đồng tử đã giãn
tối đa (tra 2 lần, mỗi lần cách nhau 5
phút).
Thực hiện
Tra thuốc tê bề mặt (Dicain 1%, …).
-

4

5

B
1
2

3

4

NVYT đứng hoặc ngồi đối diện NB, hơi
cao hơn và cách NB 50cm (cũng có thể
đặt NB nằm trên bàn khám thấp và
NVYT di chuyển vòng quanh đầu NB
khi khám).
Trẻ ngồi, đầu hơi ngửa, mắt mở nhìn
vào một điểm trên trần nhà. Nếu trẻ bé
thì đặt trẻ nằm và NVYT đứng phía đầu.
NVYT đeo đèn soi lên trán, bật nguồn
sáng, điều chỉnh độ sáng của đèn (không
nên quá sáng làm trẻ chói mắt), chỉnh
hướng đèn soi đáy mắt bằng cách
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***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

-

-

-

***
***

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.
Với trẻ nhỏ: Đảm bảo
quấn khăn kín tay và chân
để trẻ nằm yên.
Kiểm tra mắt trẻ sau tra
thuốc đảm bảo đồng tử
giãn tối đa trước khi thực
hiện khám.

Nhỏ 1- 2 lần để giảm kích
thích ở mắt trẻ
NVYT và NB ở vị trí phù
hợp để sẵn sàng khám.

***

Trẻ giữ đúng tư thế khám.

***

-

Cố định đèn đúng và chắc
chắn.
Chỉnh khoảng cách đồng
tử và tia sáng (giữ kính

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
nghiêng đầu sao cho đèn chiếu qua mắt
kính hội tụ vào đáy mắt được khám.

5
6

7

8

10

C
1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

Yêu cầu trẻ mở to mắt, với trẻ bé thì
dùng vành mi.
- Tay phải cầm kính Volk giữa ngón
cái và ngón trỏ, ngón út tỳ vào trán
của trẻ, kính Volk cách mắt NB
khoảng 2cm trên đường đi của tia
sáng.
- Nhẹ nhàng di chuyển từ từ kính Volk
ra xa mắt NB cho đến khi quan sát
thấy đáy mắt. Chiếu nguồn sáng vào
mắt trẻ ở đúng tâm đồng tử.

***

Đề nghị trẻ nhìn thẳng để quan sát hậu
cực, trẻ hơi đưa mắt vào phía mũi hoặc
nhìn vào vai NVYT phía cùng bên với
mắt khám để quan sát hoàng điểm.
Đề nghị trẻ đảo mắt về các phía trên,
dưới, phải trái để quan sát chu biên.
Đồng thời NVYT di chuyển kính Volk
theo trục thị giác để quan sát chu biên
đáy mắt (nghiêng đầu và kính hội tụ
theo một trục cố định, dùng các ngón tay
để giữ kính duy trì trục quan sát qua
trung tâm lỗ đồng tử).
Với trẻ bé thì dùng vành mi để vành mắt
và que ấn củng mạc để cố định nhãn cầu
theo các hướng khi khám (động tác ấn
củng mạc sẽ giúp quan sát tốt võng mạc
chu biên và làm nổi bật lên một số tổn
thương võng mạc như vết rách võng
mạc).
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Đánh giá kết quả và ghi tổn thương phát
hiện được vào phiếu vẽ sẵn hình đáy mắt
và ghi vào hồ sơ NB.
(Lưu ý: hình ảnh thu được là đảo

***

106

***

hội tụ ngay phía trước
mắt NB sao cho lỗ đồng
tử ở trung tâm của kính).
- Chỉnh kích thước quầng
sáng và độ sáng phù hợp.
Trẻ ở tư thế sẵn sàng để
khám
- Đảm bảo nguồn sáng bao
trùm toàn bộ kính Volk
và kính hướng thẳng vào
đồng tử của trẻ.
- Nếu ánh sáng phản xạ từ
mặt trước và mặt sau của
kính ở vị trí trung tâm,
hơi nghiêng kính để cho
ánh phản xạ lệch đi.
- Kính có công suất càng
thấp thì càng cần phải đặt
xa mắt NB hơn.
- Trẻ phối hợp theo yêu cầu
- NVYT quan sát được hậu
cực và hoàng điểm.

***

-

***

Đảm bảo trẻ ở tư thế phù hợp
và NVYT quan sát được đáy
mắt.

***

-

Trẻ phối hợp theo yêu cầu
NVYT quan sát được chu
biên đáy mắt.

Biết cách vẽ tổn thương
trên phiếu ghi kết quả.
Nhận định được các dấu
hiệu bình thường và bất

TT

2

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

ngược).
- Đánh giá đĩa thị
+ Màu sắc, kích thước, hình dáng,
bờ đĩa thị.
+ Xác định mức độ lõm gai, bờ lõm
gai, viền thị thần kinh có tuân
theo qui luật ISNT hay không?
- Đánh giá vùng cạnh gai.
- Đánh giá mạch máu võng mạc.
- Phát hiện bất thường trên võng mạc:
xuất huyết.
- Đánh giá vùng vô mạch (võng mạc
trẻ đẻ non), gờ tân mạch và giãn
mạch võng mạc (bệnh cộng thêm)
với ấn củng mạc.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

-

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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thường của đáy mắt
(võng mạc cực sau, đĩa
thị và võng mạc chu
biên).
Ghi chính xác kết quả vào
hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.

Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.
-

A35 - KHÁM BÁN PHẦN SAU NHÃN CẦU
Mục đích: Nhằm phát hiện các tổn thương của dịch kính, thị thần kinh, mạch máu,
võng mạc và hắc mạc, giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với
NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A

Chuẩn bị

1

NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

***

2

Nơi khám theo qui chuẩn, an toàn và
thân thiện với trẻ em.

***

3

Dụng cụ và các vật tư cần thiết:
- Sinh hiển vi khám bệnh.
- Các loại kính Volk.
- Kính tiếp xúc ba mặt gương, một
mặt gương.
- Đèn soi đáy mắt cầm tay.
- Đèn soi đáy mắt hình đảo.
- Vành mi các cỡ (cỡ nhỏ cho trẻ
em).
- Bông khô, bông ướt và gạc (đã
hấp vô khuẩn).
- Cồn 70o, 90 o.
- Khăn vải các loại.
Thuốc sử dụng:
- Thuốc nhỏ giãn đồng tử.
- Thuốc gây tê (Dicain 1%, …).
- Cloroxit 0,4%.

***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Ánh sáng phù hợp (thường
khám trong phòng tối) và
đủ khoảng cách.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
- Dụng cụ hoạt động tốt, ổn
định.
- Thuốc đủ số lượng, còn
hạn sử dụng và đảm bảo
chất lượng.
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng
cụ, thuốc và các vật tư cần
thiết, sắp xếp phù hợp.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TT
4

5

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu giấy
tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà
khi cần.
- Bút.
NB và người nhà NB:
- NVYT chào hỏi NB và người nhà
NB, tự giới thiệu tên, nhiệm vụ
của NVYT tại cơ sở.
- Giải thích cho NB hoặc người nhà
NB về tính cần thiết của việc
khám mắt, các bước sẽ thực hiện
trong quá trình khám mắt. Người
nhà NB ký giấy cam đoan trong
trường hợp khám có gây mê cho
trẻ em.
- Hướng dẫn NB và người nhà cách
phối hợp với NVYT trong quá
trình khám mắt.
- Tạo không khí thân thiện cho trẻ
trước khi tiến hành khám.

Thực hiện
Hỏi bệnh.

2

Đánh giá thị lực, nhãn áp đến thị
trường ám điểm, sắc giác, siêu âm,
điện võng mạc, OCT, mạch ký huỳnh
quang....
- Kiểm tra toàn diện phần trước
nhãn cầu.
- Kiểm tra phản xạ đồng tử, môi
trường trong suốt của mắt.
Tra thuốc giãn đồng tử vào mắt NB
(Mydrin P, Neosynephrin 10%, ... 2

4

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp
với chuyên môn và theo qui
định của BV.

***

-

Nước muối 0,9%.
Fluorescein.

B
1

3

Mức
độ

-

-

***
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***

Giới thiệu đầy đủ ngắn
gọn thể hiện thái độ sẵn
sàng giúp đỡ NB và người
nhà NB.
NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu để giải thích.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT trong quá trình
khám.
Khi trẻ không phối hợp,
đặt trẻ trên bàn khám
chuyên dụng, cố định trẻ,
phối hợp cùng điều
dưỡng/người nhà vành mi
và khám trẻ chi tiết bằng
máy soi đáy mắt kết hợp
hiển vi khám bệnh cầm
tay.

Theo Qui trình kỹ năng Hỏi
bệnh.
Theo các Qui trình kỹ năng
tương ứng.

***

Kiểm tra kỹ cả hai mắt.

***

Đồng tử giãn tốt.

TT

5

6

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
lần, mỗi lần cách nhau 5 phút).
Soi ánh đồng tử hai mắt, kiểm tra
môi trường quang học, xác định sơ
bộ vùng và mức độ tổn thương.
Hướng dẫn NB ngồi vào ghế đặt
trước máy sinh hiển vi khám bệnh và
tiến hành khám mắt NB.

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Soi trung tâm và chu biên các
hướng (theo Qui trình kỹ năng
Soi ánh đồng tử).
- NB ngồi đúng tư thế và
sẵn sàng để khám.
- Kiểm tra toàn diện phần
trước, vận nhãn, phản xạ
đồng tử.
Kiểm tra lần lượt không bỏ sót
vùng nào của đáy mắt.

***

Sử dụng các loại kính kiểm tra đáy
mắt từ trung tâm đến chu biên.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
Ghi nhận các tổn thương của nhãn
cầu về đặc điểm, biểu hiện và mức
độ, liên quan giữa các tổn thương với
các yếu tố khác và giữa các tổn
thương với nhau.
Ghi được đặc điểm tổn thương, loại
tổn thương, khu trú, khúc xạ mắt,
tình trạng môi trường trong suốt,
mức độ rối loạn của dịch kính, mức
độ giãn của đồng tử và sự hợp tác
của NB.
Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo
vào hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về
kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***

7
C
1

2
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***

-

-

***

Vẽ sơ đồ dễ hiểu, dễ hình
dung, có chú thích chi tiết
các tổn thương.
Lượng hóa tổn thương qua
màu sắc, độ đậm nhạt….
Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu của
BV.

Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu của
BV.
- So sánh giữa hai mắt và
nhận định kết quả so với
trẻ bình thường.
- Ra quyết định xử trí phù
hợp với tình trạng cụ thể
của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
-

A36 - KHÁM VÕNG MẠC CHU BIÊN BẰNG KÍNH TIẾP XÚC BA MẶT
GƯƠNG
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám theo qui chuẩn, có bàn
khám cho trẻ nhỏ.

***

3

Dụng cụ và vật tư:
- SHV khám bệnh.
- Kính tiếp xúc ba mặt gương
Goldmann hoặc kính tiếp xúc một
mặt gương.
- Dịch nhày Methoxen.
- Thuốc giãn đồng tử (Mydrin-P,
Neosynephrin 10%, ...).
- Thuốc tê (Dicain 1%, …).
- Cloroxit 0,4%.
- Nước muối 0,9%...

***

4

Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu

***

***
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-

Mang trang phục và thẻ nhân
viên đúng qui định của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
(thường là phòng tối hoặc tắt
các nguồn ánh sáng mạnh
trong phòng) và đủ không
gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
- SHV: Chỉnh đúng vị trí:
khoảng cách đồng tử, nguồn
sáng, độ phóng đại (không
nên để độ phóng đại quá bé
hay quá lớn, nên dùng độ
phóng đại 17,5 đến 25 lần).
- Kính tiếp xúc: sát trùng kính
bằng các thuốc tra mắt
(Cloroxit 0,4%, nước muối
0,9%...). Tra vào mặt kính
tiếp xúc một giọt Methoxen
(có thể dùng nước muối
0,9%, hoặc các thuốc nước
tra mắt khác).
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sẵn
sàng và sắp xếp phù hợp.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với

TT

5

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để
tư vấn cho NB hoặc người nhà khi
cần.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân;
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành
khám.
- Hướng dẫn NB và người nhà cách
phối hợp với NVYT khi khám.
- Tra giãn đồng tử vào mắt cần khám
trước khi khám 15-30 phút và tiến
hành khám khi đồng tử đã giãn tối
đa (tra 2 lần, mỗi lần cách nhau 5
phút).

chuyên môn và theo qui định
của BV.

***

-

-

-

NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu, phù hợp với
văn hóa vùng miền để giao
tiếp với NB và người nhà.
NB và người nhà sẵn sàng và
biết cách phối hợp với
NVYT khi khám.
Với trẻ nhỏ cần có người bế.
Kiểm tra mắt trẻ sau tra
thuốc đảm bảo đồng tử giãn
tối đa trước khi thực hiện
khám, các môi trường của
mắt trong suốt (giác mạc,
TTT, dịch kính).

B
1

Thực hiện
Tra thuốc tê bề mặt (Dicain 1%, …).

2

Cho NB ngồi vào ghế đặt trước máy
SHV khám bệnh.

***

3

Đặt kính
- Tay phải cầm kính, tay trái kéo mi
trên của trẻ. Hướng dẫn trẻ nhìn lên
trên tối đa.
- Đặt một cạnh kính vào cùng đồ
dưới, kết hợp đưa kính vào mắt ở
cạnh trên và yêu cầu trẻ nhìn thẳng.
- Kéo thêm mi trên và dưới để không
vướng lông mi, bờ mi và bọt khí
vào diện soi. Nếu có ít bọt khí thì
nhẹ nhàng nghiêng kính khí sẽ ra,
nếu bọt khí to phải lấy ra đặt lại.
Soi kính
- Soi lần lượt từ trung tâm ra chu biên
(gương 1, 2, 3, 4). Có thể nghiêng
kính đồng thời hướng dẫn trẻ liếc

***

Tra 1- 2 lần (cách nhau 5 phút)
để giảm kích thích ở mắt trẻ.
Trẻ giữ đúng tư thế khám
(không lùi trán ra, không, nhắm
chặt mắt, không nâng cầm ra
khỏi bệ tỳ).
- Giao tiếp thân thiện với trẻ,
trẻ hợp tác với NVYT trong
khi khám.
- Thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ
thuật.
- Không có bọt khí, lông mi
tại diện kính soi.

***

-

4
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***

-

Thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ
thuật
Soi lần lượt các vị trí, các
mắt để tránh bỏ sót.

TT

5

6

7

C
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

nhẹ sang phía đối diện để soi được
rộng hơn.
- Khi soi ở kinh tuyến 6 và 12 giờ thì
đèn khe để chếch khoảng 15o so với
hướng nhìn; ở 3 và 9 giờ thì đèn
khe chếch khoảng 5o.
- Có thể để song song với hướng nhìn
mà không cần di chuyển, khi để góc
nhỏ ánh sáng tốt hơn. Điều chỉnh
khe sáng hợp lý. Có thể sử dụng
ánh sáng trực tiếp, gián tiếp, ánh
sáng tỏa lan… Di chuyển nguồn
sáng chủ yếu nhìn những cấu trúc
sợi nhỏ, vi nang….
- Khám lần lượt ít nhất hai lần quay
kính (với mỗi gương) để tránh bỏ
sót hay nhầm kinh tuyến.
- Soi xong mắt này, chuyển sang mắt
kia.
Tháo kính: làm động tác ngược lại, trẻ
nhắm mắt, nhãn cầu đưa lên trên,
nghiêng bờ trên của kính kéo mi trên và
kính bật ra khỏi mắt.
Vệ sinh kính sau khi soi:
- Rửa kính bằng nước sạch.
- Lau kính.
- Sát trùng kính bằng các thuốc tra
mắt.
- Làm khô kính bằng bóng điện.
- Có thể đặt kính trong dung dịch sát
trùng đặc biệt.
Kiểm tra tình trạng giác mạc sau soi.
Ghi nhận kết quả và kết thúc
- Ghi kết quả khám kết hợp với vẽ
trên sơ đồ theo Ameler-DuboisSchepena.
- Ghi được đặc điểm tổn thương, loại
tổn thương, tính chất khu trú, khúc
xạ mắt, tình trạng môi trường trong
suốt, mức độ rối loạn của dịch kính,
mức độ giãn của đồng tử và sự hợp
113

-

-

Quan sát được các cấu trúc
sợi nhỏ, vi nang… của võng
mạc chu biên.
Phát hiện được các tổn
thương (loại tổn thương, tính
chất khu trú, khúc xạ mắt,
tình trạng môi trường trong
suốt, mức độ rối loạn của
dịch kính, mức độ giãn của
đồng tử).

***

Thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ
thuật.

***

Thao tác nhẹ nhàng, đúng kỹ
thuật.

***

Xác định được tình trạng giác
mạc sau soi có bị tổn thương
hay không?

***

-

Biết cách vẽ tổn thương trên
phiếu ghi kết quả.
Mô tả được các dấu hiệu tổn
thương.
Ghi chính xác và đầy đủ các
thông tin vào hồ sơ khám
bệnh của NB theo qui định.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

tác của NB.

2

Ghi chính xác và đầy đủ các thông tin
vào hồ sơ khám bệnh của NB

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo

***
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Đảm bảo các thông tin được
ghi chép đầy đủ, chính xác
theo yêu cầu của BV.
- Nhận định được kết quả và
ra quyết định xử trí phù hợp
với tình trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.
-

A37 - KHÁM ĐỤC THỂ THỦY TINH (CÓ GÂY MÊ)
Mục đích: Đánh giá mức độ tổn thương TTT và nhãn cầu của NB giúp định hướng
chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám, bàn khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Vành mi
- SHV khám bệnh cầm tay hoặc hiển vi
phẫu thuật để khám cho trẻ.
- Máy soi đáy mắt trực tiếp hoặc gián
tiếp.
- Thuốc gây tê tại chỗ (Dicain 1%, …).
- Thuốc giãn đồng tử (Mydrin P,
Tropicamid 0,5%-1%, Phenylephrin
2,5%, Neosynephrin 10%, …).
- Thuốc sát trùng (Betadin 5%, …).
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám, giấy cam đoan và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Bút.
NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho cha mẹ hoặc người đưa
trẻ đến khám về mục đích, cách thức

***

4

5

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường qui.
Đủ ánh sáng theo yêu cầu và
đủ không gian.
Chuẩn bị dụng cụ, thuốc và
vật tư sẵn sàng, sắp xếp phù
hợp.

***

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

***

-

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.

TT

B
1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
tiến hành và các tai biến có thể gặp
khi khám gây mê.
- Yêu cầu cha mẹ hoặc người nhà NB
đọc kỹ và ký vào giấy cam đoan.
- NB được gây mê theo qui trình.
- Tra thuốc sát trùng.
- Tra thuốc giãn đồng tử (Tropicamid
0,5% - 1%, Phenylephrin 2,5%, …):
tra 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút và
cách 30 phút trước khi thực hiện
khám.
Thực hiện khám TTT và nhãn cầu
Đánh giá ánh đồng tử bằng máy soi đáy
mắt trực tiếp.

7

Đánh giá tình trạng đục TTT dựa trên kết
quả soi ánh đồng tử:
- Mức độ đục TTT:
+ Đục TTT toàn bộ: Ánh đồng tử tối
hoàn toàn.
+ Đục nhân trung tâm: Ánh đồng tử
tối ở vùng đục.
- Ước lượng đường kính vùng đục TTT.
- Xác định vị trí vùng đục TTT.
Khám đánh giá giác mạc: tình trạng trong
suốt, đường kính giác mạc, đo khúc xạ
giác mạc.
Đánh giá tình trạng mống mắt, tiền
phòng, dịch kính võng mạc.
Khám với thuốc giãn đồng tử để đánh giá
tình trạng đục TTT: vị trí, kích thước,
mức độ đục TTT, hình thái đục TTT.
Khám đáy mắt phát hiện các tổn thương
kết hợp như thiểu sản thị thần kinh, thiểu
sản vùng hoàng điểm, thoái hóa hắc võng
mạc…
Đo nhãn áp.

C

Ghi nhận kết quả và kết thúc

2

3

4
5

6

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
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-

-

-

***

***

Cha mẹ hoặc người nhà
NB hiểu rõ việc cần thiết
phải khám mê, các tai
biến có thể gặp và đồng ý
ký giấy cam đoan.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.
Khám ngay sau khi trẻ
nằm yên để tránh phải
gây mê kéo dài.

-

Thực hiện theo Qui trình
kỹ năng Đánh giá ánh
đồng tử.
- Phát hiện được các tổn
thương kết hợp như lác,
rung giật nhãn cầu, nhãn
cầu bé.
Biết cách đánh giá đúng tình
trạng đục TTT dựa trên kết
quả soi ánh đồng tử.

***

Đánh giá đúng tình trạng
giác mạc của NB.

***

Đánh giá đúng mức độ các
tổn thương trên NB nếu có.
Khám và đánh giá đúng tình
trạng TTT của NB.

***

***

Đánh giá đúng các tổn
thương đáy mắt của NB.

***

Thực hiện theo Qui trình kỹ
năng Đo nhãn áp.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1

Ghi nhận kết quả khám, mô tả tình trạng
TTT và hình thái đục TTT vào phiếu kết
quả và hồ sơ bệnh án.

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo vào
hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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Mức
độ
***

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả vào phiếu khám và hồ sơ
khám bệnh của NB theo qui
định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết quả
và ra quyết định xử trí
phù hợp với tình trạng cụ
thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.

A38 - TÍNH CÔNG SUẤT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO
Mục đích: Tính được công suất TTT nhân tạo làm cơ sở để chỉ định TTT nhân tạo
phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Phòng khám, bàn khám theo qui chuẩn.

***

3

Dụng cụ, thuốc và vật tư:
- Máy đo khúc xạ giác mạc.
- Máy sinh hiển vi khám bệnh.
- Vành mi.
- Thuốc gây tê tại chỗ.
- Dung dịch muối 0,9%.
- Bông thấm.
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh, phiếu
khám và các biểu mẫu giấy tờ theo
yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực quan để tư
vấn cho NB hoặc người nhà khi cần.
- Bút.

***

4

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
và đủ không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị
phân tán.
Chuẩn bị dụng cụ, thuốc và
vật tư sẵn sàng, sắp xếp phù
hợp.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ
sách và các mẫu giấy tờ phù
hợp với chuyên môn và theo
qui định của BV.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

5

NB và người nhà:
- NVYT chào hỏi và giới thiệu bản
thân.
- Giải thích cho NB và người nhà về
mục đích và cách thức tiến hành đo
công suất TTT nhân tạo (thủ thuật
này hầu như không có biến chứng
gì).
- Nếu trẻ nhỏ hoặc trẻ không hợp tác
thì cần khám gây mê.

B
1
2

Thực hiện
Tra 1 giọt thuốc gây tê tại chỗ vào mắt
NB.
Đo khúc xạ giác mạc.

Mức
độ
***

-

***
***
***

1

Ghi nhận kết quả tính công suất TTT vào
phiếu kết quả và hồ sơ bệnh án.

***

2

Ghi chỉ định số TTT nhân tạo sẽ đặt cho
NB vào hồ sơ khám bệnh.

***

4

C
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-

-

- Đo trục nhãn cầu bằng máy siêu âm.
- Siêu âm A hoặc B.
- Đo độ cong giác mạc.
Tính công suất TTT nhân tạo theo công
thức SRK II:
P = A – 2,5L – 0,9K
Trong đó:
- P: là công suất của TTT nhân tạo,
tính bằng đi-ốp.
- A: là hằng số của TTT nhân tạo.
- L: là chiều dài của trục nhãn cầu, tính
bằng mm, đo được bằng siêu âm hệ
thống A hoặc B.
- K: là khúc xạ giác mạc, đo được
bằng máy Javal.
Ghi nhận kết quả và kết thúc

3

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

NVYT dùng ngôn ngữ
đơn giản, dễ hiểu, phù
hợp với văn hóa vùng
miền để giao tiếp với NB
và người nhà.
NB và người nhà sẵn
sàng và biết cách phối
hợp với NVYT khi khám.
Trong trường hợp khám
gây mê: Thực hiện theo
Qui trình kỹ năng Khám
đục thể thủy tinh (có gây
mê).

Giảm kích thích giác mạc khi
đo.
Thực hiện theo Qui trình kỹ
năng Đo khúc xạ.
Thực hiện theo Qui trình kỹ
năng Đo trục nhãn cầu bằng
máy siêu âm (có nhúng).
- Tính đúng công suất TTT
nhân tạo cho trẻ em
- Nhằm đạt được chính thị
khi trẻ lớn lên, công suất
TTT nhân tạo đặt khi
phẫu thuật, thường đặt
giảm số như sau:
+ Dưới 2 tuổi giảm 4D.
+ Từ 2-4 tuổi giảm 3D.
+ 4-6 tuổi giảm 2D.
+ 6-8 tuổi giảm 1D.
+ Trên 8 tuổi đặt đủ số.
Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả vào phiếu khám và hồ sơ
khám bệnh của NB theo qui
định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
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Mức
độ

TTT nhân tạo được lựa
chọn phù hợp với NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các câu
hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và
được giải đáp những thắc
mắc liên quan.
-

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả đo.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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A39 - KHÁM VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO Ở TRẺ EM
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị NB
Chuẩn bị cho khám mắt thường
(Xem qui trình kỹ năng Khám mắt trẻ
em).

2

Chuẩn bị khám gây mê khi có chỉ định
(Xem qui trình kỹ năng Khám mắt trẻ em
có gây mê).
Thực hiện
Hỏi bệnh (Xem qui trình kỹ năng Hỏi
bệnh).

***

Khám toàn thân
- Trạng thái tinh thần của NB;
- Dấu hiệu sinh tồn.
- Phát hiện các bệnh về da liễu, rụng
tóc, bạch biến.
- Khám xương khớp: đau khớp, sưng
khớp, đau đốt sống cuối.
- Khám phát hiện các dấu hiệu liên quan
như đau đầu, phản ứng màng não, tiêu
chảy, rối loạn tiểu tiện, loét miệng và
bộ phận sinh dục…
Khám mắt
Khám trên sinh hiển vi (xem Qui trình kỹ
năng Khám mắt bằng sinh hiển vi khám
bệnh) để:
- Đánh giá kết mạc: phát hiện cương tụ
sâu, các nốt trên kết mạc (bệnh

***

B
1

2

3
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Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

Giao tiếp tốt với trẻ, có
thể thăm khám được bằng
đèn pin hoặc hiển vi khám
bệnh.
Biết cách hấp dẫn trẻ bằng
đồ chơi

***

***

Chú ý khai thác các dấu
hiệu nhìn mờ, đỏ mắt, sợ
ánh sáng, đau nhức mắt.
Quan sát kỹ, phát hiện các
triệu chứng toàn thân liên
quan đến bệnh viêm màng
bồ đào và đưa ra nhận
định chính xác.

Phát hiện được các tổn
thương, kết mạc, giác
mạc, tiền phòng, TTT,
dịch kính và võng mạc.

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

C

sarcoid).
- Giác mạc: tủa giác mạc với kích thước
khác nhau. Phù giác mạc khi có tăng
nhãn áp.
- Tiền phòng: mủ tiền phòng, xuất huyết
tiền phòng, tyndal, sắc tố.
- Mống mắt: đồng tử thường co nhỏ,
dính với TTT, các nốt trên mống mắt.
- Dịch kính: có tế bào viêm, các dải co
kéo.
- Pars plana: tổn thương dạng bông
tuyết.
- Võng mạc: tế bào viêm, tổn thương
mạch máu, phù võng mạc, phù hoàng
điểm dạng nang, màng trước võng
mạc.
- Hắc mạc: thâm nhiễm viêm, teo, tân
mạch.
- Thị thần kinh: phù, tân mạch.
Ghi nhận kết quả và kết thúc

Mức
độ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

***

So sánh giữa hai mắt và
nhận định kết quả so với
trẻ bình thường.
Ghi đầy đủ, chính xác kết
quả vào phiếu khám và hồ
sơ khám bệnh của NB
theo qui định.
- Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu
của BV.
- Nhận định được kết
quả và ra quyết định
xử trí phù hợp với tình
trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm
được kết quả, được NVYT
giải đáp các thắc mắc/các
câu hỏi liên quan.
NB hoặc người nhà biết
được hướng xử trí tiếp
theo và được giải đáp
những thắc mắc liên quan.

1

Ghi nhận kết quả khám vào phiếu kết quả
và hồ sơ bệnh án.

***

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp theo vào
hồ sơ khám bệnh của NB.

***

3

Giải thích cho NB và người nhà về kết
quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp theo.

***
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A40 - KHÁM GLÔCÔM BẨM SINH
(Thực hiện tương tự Qui trình kỹ năng Khám mắt)
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A41 - KHÁM U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC VÀ U NỘI NHÃN
Mục đích: Giúp định hướng chẩn đoán và ra quyết định xử trí phù hợp với NB.
Mức độ: Mỗi bước thực hiện có qui định mức độ mà HV cần đạt được cuối khóa học,
chia 3 mức độ:
* Biết
** Tham gia
*** Thực hiện độc lập
Yêu cần cần đạt: Gồm những yêu cầu cụ thể mà HV cần thực hiện được sau khi hoàn
thành khóa học.
TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

A
1

Chuẩn bị
NVYT:
- Trang phục đúng qui định.
- Rửa tay.

2

Nơi khám.

***

3

Dụng cụ, thuốc và các vật tư cần
thiết:
- Máy soi đáy mắt gián tiếp.
- Kính Volk.
- Vành mi.
- Que ấn củng mạc.
- Thuốc tê tại chỗ.
- Thuốc giãn đồng tử.
- Thuốc sát trùng.
Các dụng cụ và thuốc khám gây
mê (nếu cần).
Phương tiện:
- Hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh,
phiếu khám và các biểu mẫu
giấy tờ theo yêu cầu của BV.
- Các tài liệu, mô hình trực
quan để tư vấn cho NB hoặc
người nhà khi cần.

***

4

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ
***
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***

-

Mang trang phục và thẻ
nhân viên đúng qui định
của BV.
- Rửa tay theo qui trình rửa
tay thường quy.
- Đủ ánh sáng theo yêu cầu
(thường là phòng tối hoặc
tắt các nguồn ánh sáng
mạng trong phòng) và đủ
không gian.
- Yên tĩnh, NB tránh bị phân
tán.
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ,
thuốc và các vật tư cần thiết,
sắp xếp phù hợp.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
và các mẫu giấy tờ phù hợp với
chuyên môn và theo qui định
của BV.

TT

5

B
1

2

3

4

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Mức
độ

- Bút.
NB:
- NVYT chào hỏi NB và người
nhà NB, tự giới thiệu tên,
nhiệm vụ của NVYT tại cơ
sở.
- Giải thích cho NB hoặc người
nhà NB về tính cần thiết của
việc khám mắt, các bước sẽ
thực hiện trong quá trình
khám mắt.
- Hướng dẫn NB và người nhà
cách phối hợp với NVYT
trong quá trình khám mắt.
- Chuẩn bị người giữ trẻ
(thường là điều dưỡng).
- Tra giãn đồng tử vào mắt cần
khám trước khi khám 15-30
phút (tra 2 lần, mỗi lần cách
nhau 5 phút).
Thực hiện
- Hướng dẫn NB nằm ở tư thế
thoải mái, kiểm tra đồng tử và
tiến hành khám khi đồng tử đã
được giãn tối đa.
- Tra thuốc tê bề mặt (Dicain
1% tra 1-2 lần để giảm kích
thích ở mắt trẻ).
- Đặt vành mi.
NVYT mang đèn và cố định đèn
chắc chắn, chỉnh khoảng cách
đồng tử và tia sáng, để hai mắt
quan sát được, chỉnh kích thước
quầng sáng và độ sáng phù hợp.

NVYT cầm kính và nhẹ nhàng
điều chỉnh khoảng cách giữa kính
Volk với mắt NB.
Khám võng mạc trung tâm.
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***

-

-

-

Giới thiệu đầy đủ ngắn gọn
thể hiện thái độ sẵn sàng
giúp đỡ NB và người nhà
NB.
NVYT dùng ngôn ngữ đơn
giản, dễ hiểu để giải thích.
NB và người nhà sẵn sàng
và biết cách phối hợp với
NVYT trong quá trình
khám.
Chỉ tiến hành khám khi
đồng tử NB đã được giãn
tối đa.

***

NB ở tư thế sẵn sàng khám
bệnh.

***

-

***

***

Cố định đèn đúng và chắc
chắn.
- Chỉnh khoảng cách đồng tử
và tia sáng (giữ kính hội tụ
ngay phía trước mắt NB sao
cho lỗ đồng tử ở trung tâm
của kính).
- Chỉnh kích thước quầng
sáng và độ sáng phù hợp.
Chỉnh kính sao cho quan sát
được hình ảnh võng mạc trung
tâm của NB.
Quan sát và mô tả được võng
mạc trung tâm.

TT
5

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ
Sử dụng que ấn củng mạc và *** khám võng mạc chu biên.

6

Khám khối u võng mạc.

***

7

Đánh giá giai đoạn bệnh.

***

8

***

C
1

Đưa ra được chỉ định cận lâm
sàng phù hợp.
Cận lâm sàng
Đọc hình ảnh khối u trên siêu âm.

2

Đọc hình ảnh khối u trên MRI.

***

D
1

Ghi nhận kết quả và kết thúc
Đánh giá kết quả và ghi tổn
thương phát hiện được vào hồ sơ
khám bệnh của NB.

***

***

Cầm que và ấn vào vùng
củng mạc tương ứng để
quan sát được võng mạc
chu biên.
- Mô tả được võng mạc chu
biên khi quan sát.
Mô tả được khối u quan sát
thấy bao gồm vị trí, hình dạng,
kích thước, bề mặt, gieo rắc …
Xác định được đúng giai đoạn
bệnh theo Phân loại quốc tế để
có hướng xử trí phù hợp.
Chỉ định cận lâm sàng phù hợp
để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.
Mô tả được khối u trên siêu
âm:
- Vị trí và hình dạng khối u.
- Kích thước khối u.
- Mật độ khối u, hình ảnh
canxi trong u.
- Hình ảnh dịch kính và võng
mạc quanh u.
Mô tả được khối u trên MRI:
- Vị trí và hình dạng khối u.
- Kích thước khối u.
- Mật độ khối u, hình ảnh
canxi trong u.
- Hình ảnh dịch kính và võng
mạc quanh u.
-

-

2

Ghi chẩn đoán, hướng xử trí tiếp
theo vào hồ sơ khám bệnh của
NB.

***

-
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Nhận định được các dấu
hiệu bất thường, đánh giá
được mức độ tổn thương và
giai đoạn bệnh.
Ghi chính xác kết quả vào
hồ sơ khám bệnh của NB
theo qui định.
Đảm bảo các thông tin
được ghi chép đầy đủ,
chính xác theo yêu cầu của
BV.
Chẩn đoán đúng và ra quyết

TT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Mức
độ

3

Giải thích cho NB và người nhà
về kết quả khám.

***

4

Hướng dẫn NB về các bước tiếp
theo.

***
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT
định xử trí phù hợp với tình
trạng cụ thể của NB.
NB hoặc người nhà nắm được
kết quả, được NVYT giải đáp
các thắc mắc/các câu hỏi liên
quan.
NB hoặc người nhà biết được
hướng xử trí tiếp theo và được
giải đáp những thắc mắc liên
quan.

A42 - KHÁM LÁC
PHẦN 1. THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM LÁC
Chiều dài phòng khám tối thiểu là 6m để sử dụng bảng thị lực Snellen. Nhưng
với bảng thị lực logMAR đo thị lực chính xác hơn dùng màn hình máy tính có thể điều
chỉnh khoảng cách đo.
Các yếu tố khác xác định chiều dài phòng khám là khoảng cách tối thiểu để
tránh điều tiết có thể ảnh hưởng đến độ lác và sử dụng các test đo thị lực hình nổi và
hợp thị. Lượng điều tiết tối đa khi quan sát một vật cách 6m là 1/8 Δ lăng kính. Ở
khoảng cách 4m điều tiết không hết hoàn toàn và có thể ảnh hưởng đến độ lác.

Hình 1. Thiết kế phòng khám lác
Định thị xa và tiêu định thị
Để đo được độ lác một cách chính xác rất khó. Một số trẻ có độ lác nhìn xa và
gần thay đổi nên chỉ định phẫu thuật không chính xác. Nếu chỉ dựa vào độ lác nhìn
gần sẽ dẫn đến điều chỉnh độ lác khi nhìn xa quá mức hay quá ít. Cần dùng tiêu định
thị xa có khả năng hấp dẫn trẻ. Chữ cái của bảng Snellen không hấp dẫn trẻ nhìn lâu.
Cần dùng những hình rõ nét như các nhân vật hoạt hình để cách trẻ 6m.

Hình 2. Sử dụng ti-vi và đồ chơi để trẻ định thị nhìn xa
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A

C

B

D
Hình 3. Các loại bảng đo thị lực
A. Bảng Snellen;
B và C. Bảng chữ C và E (dành cho trẻ không biết chữ);
D. Bảng hình
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A

B

C

D

E
Hình 4. Các phương pháp xác định thị lực ở trẻ nhỏ
A và B. Mặt trống và bảng kẻ vạch.
C. Bảng hình. D. Bảng Lea.
E. Điện chẩm kích thích
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Dụng cụ khám cơ bản
Để khám lác có nhiều dụng cụ, sau đây là những dụng cụ cơ bản cần có trong
khám lác:
1. Miếng che mắt để làm test che mắt: bịt mắt mờ (Spielmann) cho phép quan
sát được mắt che bên dưới.
2. Lăng kính rời có ưu điểm hơn thanh lăng kính. Lăng kính phải to để trẻ dễ
định thị và người khám dễ quan sát. Có thể phối hợp lăng kính ngang và đứng để đo ở
cùng một mắt.
3. Tiêu nhìn gần để xác định góc lác khi nhìn gần khi trẻ cố điều tiết (đặc biệt
với trẻ lác trong do quá mức qui tụ).
4. Test thị giác hình nổi (Lang, Frisby, TNO).
5. Đũa Maddox.
6. Đèn định thị.

Hình 5. Dụng cụ khám lác
cơ bản

Hình 6. Sử dụng lăng kính khám lác
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PHẦN 2. THIẾT KẾ KHÁM VÀ KHAI THÁC BỆNH SỬ LÁC
Thiết kế lần khám đầu tiên
Trẻ có khả năng cảm nhận lần đến khám đầu tiên là thân thiện. Không nên để
trẻ chờ quá lâu. Lần khám đầu tiên không nên quá căng thẳng để những lần tiếp theo
thu được các thông tin hữu ích.
Nơi chờ khám phải rất thân thiện, có chỗ vui chơi để giảm bớt căng thẳng cho
cha mẹ. Có nhiều cách thu nhận thông tin có thể áp dụng:
1. Quan sát trẻ trong khi nói chuyện với cha mẹ hay lúc trẻ chơi. Quan sát cách
trẻ nhìn, tư thế đầu và thể loại lác.
2. Test hình nổi Lang có thể thực hiện như một kiểu trò chơi do cha mẹ hay anh
chị chơi cùng trẻ. Đây là test có thể dùng trước do không làm trẻ sợ (trẻ không phải
đeo kính).
3. Định thị xa: sử dụng đầu phát DVD để trẻ định thị xa khi làm test che mắt
hay xác định định thị ưu tiên.
4. Tra thuốc gây liệt thể mi Cyclopentolate 1% cách 30 phút trước khi đo khúc
xạ. Thuốc gây xót nên có thể tra Dicain trước. Nếu trẻ không chịu tra thuốc hay thuốc
không tác dụng nên tra Atropin ở nhà. Tra thuốc được thực hiện ở phòng chờ.
5. Để soi đáy mắt có thể phải gây mê.
6. Khám đĩa thị bằng sinh hiển vi. Nếu trẻ nhược thị điều trị không cải thiện cần
khám đáy mắt để loại trừ thiểu sản đĩa thị.
7. Khám bằng sinh hiển vi (đèn khe) cầm tay.
Khai thác bệnh sử
Khai thác bệnh sử không nên hỏi lan man mà cần cân nhắc các câu hỏi để thu
được thông tin có ích cho chuyên môn.
1. Quan sát của cha mẹ về trẻ lác: mắt lệch vào trong hay ra ngoài, mắt nào hay
bị lác hơn, lác xảy ra từng lúc hay liên tục, lác có nặng lên khi trẻ mệt mỏi hay bị ốm
hay không.
2. Các triệu chứng về mắt khác: có các bất thường như trẻ nheo một bên mắt
khi có ánh sáng mạnh không, có song thị không, cha mẹ có thấy một mắt đưa lên trên
hay xuống dưới (lác có yếu tố đứng) hay kèm theo thay đổi độ cao mi trên không.
3. Tiền sử bệnh mắt: đã được điều trị bệnh mắt (che mắt hay đeo kính), chấn
thương hay phẫu thuật lác trước đó.
4. Tiền sử bệnh nội khoa: trong thời kỳ mang thai mẹ có bệnh toàn thân hay
thần kinh, quá trình sinh nở và phát triển của trẻ, tiền sử dùng thuốc hay dị ứng.
5. Tiền sử gia đình có ai dùng kính để điều trị lác hay nhược thị hay đã mổ lác,
có tiền sử bệnh mắt hay toàn thân.
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PHẦN 3. XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỆNH CÓ LÁC HAY KHÔNG?
Lác là tình trạng trục thị giác hai mắt không thẳng. Hai mắt không phối hợp để
tạo thị giác hai mắt. Quá trình hợp thị bình thường bị thay thế bằng song thị hay ức chế
một hình ảnh.
Giả lác (pseudo strabismus) là hiện tượng trục thị giác vẫn thẳng (hai mắt song song
nhau) nhưng NB vẫn có cảm giác bị lác. Bất thường mi, hốc mắt, hai góc mắt xa nhau,
nếp da che góc trong mắt là nguyên nhân thường gặp.

A

B
Hình 7. Giả lác
Ánh phản chiếu ở trung tâm đồng tử, hai góc trong mắt xa nhau

Lác được chia làm:
1. Lác ẩn (heterophoria) là hiện tượng lác không biểu hiện nhờ hợp thị. Do vậy
nếu phá vỡ hợp thị (che một mắt) thì một mắt sẽ xuất hiện lác. Có bốn loại lác ẩn: lác
ẩn trong (esophoria), lác ẩn ngoài (exophoria), lác ẩn lên trên (hyperphoria), lác ẩn
xuống dưới (hypophoria) và lác ẩn xoáy (cyclophoria) (hiện tượng mắt xoay quanh
trục trước sau).
2. Lác hiện (heterotropia) bao gồm lác đồng hành (độ lác không thay đổi theo
các hướng nhìn bao gồm lác trong, lác ngoài, lác lên trên hay lác xuống dưới) và lác
không đồng hành (độ lác thay đổi theo hướng nhìn bao gồm lác liệt, lác hội chứng chữ
A hay V, lác do hạn chế vận động cơ).
Test che mắt-bỏ che mắt (cover-uncover test) gồm có hai phần:
- Test che mắt (cover test) để phát hiện lác hiện. Yêu cầu NB định thị vào một
điểm sáng, che mắt bình thường (mắt định thị) trong khi vừa quan sát vận động của
mắt không bị che. Khi có lác, mắt không bị che sẽ di chuyển theo hướng đối diện để
định thị. Khi không có lác hay lác giả mắt đó sẽ không di chuyển. Có thể làm test này
với nhìn gần (33cm) và nhìn xa (6m).
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Hình 8. Test che mắt bằng bàn tay

Hình 9. Test che mắt bằng cái che mắt
A. Mắt không bị lác, không di chuyển khi bỏ che mắt.
B. Mắt trái lác ngoài.
C. Mắt lác trong.

- Test bỏ che mắt (uncover test) để phát hiện lác ẩn. Che một mắt với cái che
"mờ" và mắt kia để định thị. Khi có lác ẩn, mắt bị bệnh sẽ lác dưới cái che mắt. Bỏ che
mắt thật nhanh, thấy mắt bị che di chuyển. Hướng mắt di chuyển nói lên loại lác ẩn (ví
dụ, mắt di chuyển ra ngoài là lác ẩn ngoài).

Hình 10. Test bỏ che mắt
Mắt phải lác ẩn ngoài hết khi bỏ che mắt
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Test che mắt luân phiên (alternative cover test) là khám nghiệm gây gián đoạn hợp thị
để lác xuất hiện. Chẳng hạn che mắt phải trong vài giây. Chuyển cái che sang mắt bên
kia trong 2 giây, rồi lại che lại mắt phải và cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần. Hãy
quan sát mắt di chuyển nhanh chậm ra sao. Nếu NB có lác ẩn đã bù trừ thì hai mắt vẫn
thẳng trước và sau khi làm test. Nếu NB kiểm soát độ lác kém thì sẽ mất bù trừ và biểu
hiện lác. Phương pháp này xác định lác một bên hay luân phiên và lác đồng hành với
lác liệt.

Hình 11. Test che mắt luân phiên
Che mắt và bỏ che mắt thật nhanh để phá vỡ hợp thị và lác xuất hiện
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PHẦN 4. KHÁM LÁC
Khám lác bao gồm:
- Khám cảm thụ (thị lực, ưu tiên định thị, thị giác hai mắt, hợp thị, điều tiết và
qui tụ).
- Khám vận nhãn.
- Khám mắt (khám đèn khe, các môi trường trong suốt và đáy mắt).
- Khúc xạ (ở trẻ em phải tra thuốc liệt thể mi).
- Khám thêm các dấu hiệu bất thường sọ mặt hay thần kinh.
Khám cảm thụ
Thị lực
Có nhiều phương pháp đo thị lực ở trẻ chưa biết nói và biết nói. Mỗi phương
pháp có những ưu điểm riêng. Cần có kinh nghiệm phân tích và thực hiện phương
pháp. Cần đo thị lực thật cẩn thận. Đo thị lực nhìn xa và nhìn gần. Phương pháp đo
phải thống nhất và đúng cho mỗi giai đoạn phát triển của trẻ.
- Kỹ thuật xác định ưu tiên nhìn là một phương pháp đánh giá thị lực thường áp
dụng cho trẻ rất nhỏ. Nguyên tắc là trẻ thường ưu tiên nhìn vào vật có hình hoa văn
hơn là một vật trống trơn. Thay đổi độ rõ nét của hoa văn để cho trẻ dần không nhận
thấy. Độ phân giải của hoa văn mà trẻ không nhận ra gọi là mức thị lực ước lượng.
Tấm hình vạch Keeler hay Teller được dùng cho trẻ dưới 2 tuổi và tấm hình Cardiff áp
dụng cho trẻ 2-3 tuổi.
- Hình ảnh Kay là các tranh ảnh có tác dụng nhưng thường đánh giá thị lực một
cách quá mức thực tế. Phương pháp này có tác dụng để so sánh thị lực hai mắt.
- Phương pháp tìm hình tương đương dựa trên nguyên lý LogMAR được áp
dụng với trẻ 3,5-4 tuổi với màn chiếu máy tính. Phương pháp này chính xác và có thể
làm với nhiều lần khám khác nhau.
- Phương pháp LogMAR áp dụng khi trẻ đã biết chữ. Cần đo mắt kém trước vì
trí nhớ trẻ tốt có thể đoán được chữ.
Phương pháp ưu tiên định thị
Ưu tiên định thị (fixation preference) là phương pháp đơn giản và hiệu quả để
phát hiện nhược thị và có thể thực hiện ở trẻ nhỏ. Phương pháp này chính xác với lác
>10Δ. Phân tích ưu tiên định thị dựa trên định tâm, ổn định và duy trì định thị. Định
tâm là ánh phản chiếu giác mạc nằm ở trung tâm đồng tử. Ổn định là không có rung
giật nhãn cầu. Duy trì làm mắt không được ưu tiên vẫn nhìn vào vật khi che mắt nhìn
ưu tiên. Cần kiểm tra lại định thị sau khi chớp mắt, hay khi nhìn theo vật và thời gian
mắt không ưu tiên vẫn nhìn lên vật sau khi bỏ che mắt nhìn ưu tiên.
Khi không có lác, đánh giá ưu tiên định thị bằng cách dùng lăng kính 10 hay
12Δ đáy lên trên hay xuống dưới đặt trước một bên mắt. Sử dụng lăng kính đứng vì
hợp thị đứng có biên độ nhỏ hơn hợp thị ngang. NB sẽ luân chuyển định thị nếu thị lực
hai mắt như nhau. Nếu thấy có ưu tiên định thị thì có thể phân độ theo cách tương tự
như với NB lác.
Thị giác hai mắt, hợp thị và cảm nhận hình nổi
Những lĩnh vực khó khám nhất của lác là thị giác hai mắt, hợp thị và thị giác
hình nổi. Các khái niệm về lý thuyết như vùng cảm nhận tương ứng võng mạc
(horopter), vùng Panum với cách gọi khác nhau tùy theo chuyên ngành sinh lý hay
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khúc xạ nhãn khoa. Chuyên ngành nhãn khoa cần có khái niệm rõ ràng khi khám cảm
thụ ở NB lác để phục vụ cho mục đích điều trị.
Tương ứng võng mạc: để đạt được thị giác hai mắt, các hình ảnh đến từ mỗi
mắt phải chồng lên nhau ở vỏ não thùy chẩm. Hiện tượng chồng hình này giống như
trò chơi ghép hình để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mỗi mảnh ghép đến từ võng
mạc mắt phải và mắt trái. Mỗi võng mạc có những điểm tương ứng ở mắt bên kia
trùng vào đúng mỗi hình mảnh ghép. Tương ứng võng mạc bình thường đòi hỏi hoàng
điểm mỗi mắt cùng tham gia vào mảnh ghép hình trên vỏ não.
Hợp thị cảm thụ và vận động:
+ Hợp thị vận động là khả năng hai mắt di chuyển sao cho cùng hướng về một
hướng để cho các vùng tương ứng trên võng mạc mỗi mắt cùng hướng về vật quan sát.
+ Hợp thị cảm thụ là quá trình lấy ảnh từ mỗi vùng võng mạc tương ứng và
chồng lên nhau ở các tế bào phụ trách hai mắt nằm ở vỏ não thùy chẩm.
Không thể có hợp thị cảm thụ nếu hai mắt hướng về hai hướng khác nhau. Hợp
thị vận động bị điều phối bởi hợp thị cảm thụ. Khi không có hợp thị cảm thụ, hợp thị
vận động không thực hiện được và gây lác.
Hợp thị trung tâm (hai hoàng điểm) và hợp thị ngoại vi: để có hình ảnh đơn
nhất có chất lượng cao, các hình ảnh từ hoàng điểm mỗi mắt phải thẳng hướng. Chỉ
khi đó mới có cảm nhận hình nổi hay cảm nhận độ sâu. Đây gọi là hợp thị trung tâm
hay hợp thị hai hoàng điểm. Có một dạng vẫn tạo ảnh đơn nhất từ hai mắt mà ảnh in
trên hoàng điểm không hoàn hảo (mắt nhược thị) và hai mắt không hoàn toàn thẳng
trục (lác trong góc nhỏ). Đây là hợp thị ngoại vi.
Biên độ hợp thị: là khoảng không gian hai mắt hoạt động cùng nhau thông qua
cơ chế hợp thị vận động. Đo bằng cách đặt lăng kính số cao trước mắt cho đến khi NB
nhìn thấy song thị (tức là khi vượt quá biên độ hợp thị). Các lăng kính được đặt đáy
cùng quay vào trong hay cùng quay ra ngoài để đo độ phân ly và qui tụ hai mắt. Biên
độ hợp thị đứng được đo bằng lăng kính đáy quay lên trên và đáy quay xuống dưới.
Thị giác hai mắt: nghĩa là nhìn bằng hai mắt nhưng với bác sĩ mắt trẻ em cần
hiểu sâu hơn thế. Hãy cùng thống nhất quan điểm là nhìn bằng cả hai mắt để có một
ảnh duy nhất thì tốt hơn là chỉ dùng một bên mắt. Ngay cả khi một mắt bị nhược thị và
không có cảm nhận hình nổi, hình ảnh phối hợp từ hai mắt vẫn tốt hơn là hình chỉ đến
từ một mắt. Thuật ngữ các bác sĩ nhãn khoa quốc tế hay dùng là thị giác hai mắt đơn
nhất (binocular single vision) vì nó nhấn mạnh rằng cả hai mắt hoạt động và có một
hình ảnh duy nhất thu nhận được. Trong trường hợp độ lác nhỏ vẫn có thị giác hai mắt.
Hợp thị hoàng điểm không phải là điều kiện quyết định hình thành thị giác hai mắt mà
chỉ cần hợp thị ngoại vi là đủ.
Thị giác hình nổi: là hình thái cao cấp của thị giác cho phép cảm nhận chiều sâu
và không gian ba chiều. Để đạt được điều đó, hai mắt cần thẳng trục hoàn toàn và ảnh
rõ nét được in lên mỗi hoàng điểm. Hợp thị hoàng điểm là điều kiện tiên quyết để có
thị giác hình nổi. Trong lác độ nhỏ, vẫn còn mức nhẹ của thị giác hình nổi.
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A

B
Hình 12. Khám với máy Synoptophore

A. Các slide đánh giá thị giác hai mắt. B. Khám với máy Synoptophore

Xác định tương ứng võng mạc, thị giác hai mắt và hợp thị
Phương pháp xác định tương ứng võng mạc
Không nhất thiết phải khám tương ứng võng mạc trên mọi NB. NB cần khám là
những trường hợp lác hiện nhưng còn thị giác hai mắt mà không có ức chế một hình
ảnh. Ở những NB này, hoàng điểm của mắt định thị đã phát triển mối liên kết với vùng
võng mạc bên ngoài hoàng điểm của mắt lác. Nếu tương ứng võng mạc bất thường
hình thành sâu, phẫu thuật lác có thể gây song thị sau mổ.
Kính Bagolini
Kính Bagolini phát hiện được tương ứng võng mạc bất thường mà không gây
phân ly hai mắt. Phương pháp này cần phải hợp tác tốt nên không làm được cho trẻ
nhỏ. Kính là những hình vạch nên nguồn sáng quan sát sẽ thành vệt sáng. Kính đặt
trước mỗi mắt sao cho các vạch vuông góc với nhau để cho các vạch sáng quan sát
được tạo thành hình chữ thập. Phương pháp này cho biết được tình trạng ức chế và có
tác dụng trong hai tình huống:
1. NB có lác với test Hirschberg hay Krimsky nhưng mắt không trả khi làm test
che mắt. Nếu kết quả kính Bagolini bình thường cho dù có lác rõ rệt chứng tỏ có tương
ứng võng mạc bất thường. Phẫu thuật sẽ có song thị sau mổ.
2. NB có lác góc nhỏ (hội chứng định thị một mắt) có nhược thị và ám điểm
hoàng điểm làm test che mắt không thấy trả. Test Bagolini thấy có tương ứng võng
mạc bất thường với vạch sáng bên mắt bệnh bị gián đoạn.

138

Hình 13. Test với kính kẻ vạch Bagolini
a. Hai vạch sáng cắt nhau ở trung tâm thành hình chữ thập nằm chéo, tương ứng võng mạc
đơn nhất bình thường.
b. Hai vạch sáng nhưng không thành hình chữ thập, song thị.
c. Chỉ thấy duy nhất một vạch sáng, không có cảm nhận đồng thời và ức chế.
d. Một vạch bị đứt đoạn ở trung tâm, ám điểm ức chế trung tâm.

Phương pháp xác định hợp thị tiềm tàng
NB lác có hợp thị tiềm tàng tốt dễ có khả năng hai mắt sẽ thẳng trục sau mổ.
Khám hợp thị tiềm tàng ở NB lác hiện rất khó.
Test bốn điểm Worth
Test bốn điểm Worth ít có giá trị trong xử trí lác. Đây là test phân ly hai mắt (vì
dùng kính đỏ và xanh). NB không thể hợp thị khi làm test có thể vẫn còn hợp thị hai
mắt nếu không làm phân ly hai mắt. Test đo hợp thị vận động chứ không phải hợp thị
cảm thụ.

Hình 14. Dụng cụ để làm test bốn điểm Worth
Bảng nhìn có bốn nguồn sáng 1 màu đỏ, 2 xanh lá cây và 1 trắng. NB đeo kính
đỏ mắt phải và đeo kính xanh lá cây mắt trái. Có ba kết quả có thể thu được:
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1. Hợp thị: nếu thấy cả 4 nguồn sáng, NB có khả năng hợp thị. Ở khoảng cách
phù hợp nguồn sáng rơi lên hoàng điểm và khám được hợp thị trung tâm. Nếu test âm
tính (song thị hay ức chế) NB di chuyến lại gần đèn để cho nguồn sáng rơi ra ngoài
hoàng điểm và test được hợp thị chu biên. Nếu nguồn sáng màu trắng chuyển thành
màu xanh lá cây, mắt trái chủ đạo, nếu chuyển thành màu đỏ hay hồng, mắt phải chủ
đạo.
2. Song thị: nếu thấy 5 nguồn sáng, NB có song thị và không có hợp thị.
3. Ức chế: nếu chỉ thấy 2 hay 3 nguồn sáng. Nếu NB thấy 2 nguồn sáng và sau
đó lại là 3 nguồn sáng chứng tỏ ức chế luân phiên.

Hình 15. Kết quả có thể thu được với test bốn điểm Worth
1. Thấy cả bốn chấm sáng khi không có lác hiện và thị giác hai mắt đơn nhất bình thường.
2. Chỉ nhìn thấy ba chấm sáng, mắt trái bị ức chế.
3. Chỉ thấy hai chấm đỏ, mắt phải bị ức chế.
4. Nhìn thấy ba chấm sáng và hai chấm đỏ, ức chế luân phiên.
5. Cả năm chấm sáng (2 đỏ và 3 xanh), song thị.

Test biên độ hợp thị
Test biên độ hợp thị sử dụng lăng kính tăng dần số cho đến khi NB nói có song
thị. Nếu lăng kính đáy quay ra phía ngoài, NB sẽ phải qui tụ để duy trì thị giác hai mắt.
Tăng dần công suất lăng kính cho đến khi NB không còn duy trì được thị giác hai mắt
nữa và nói có song thị.
Sau đó lại để hai lăng kính đáy quay vào trong và mắt lại phân ly để duy trì thị
giác hai mắt.
Đặt lăng kính đứng để đo biên độ hợp thị đứng khi NB có lác đứng.
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Có thể ước lượng hợp thị ở trẻ rất nhỏ bằng cách đặt lăng kính 20Δ trước mỗi
bên mắt để xem NB có khắc phục được hiệu ứng lệch hình không. Nếu trẻ có hợp thị
vận động tiềm tàng, sẽ nhìn thấy vận động tái định thị.
Test xác định thị giác hình nổi
NB có thị giác hình nổi phải có hợp thị cảm thụ. Nếu test thị giác hình nổi
dương tính, không cần làm test hợp thị cảm thụ nữa. Đo thị giác hình nổi trước khi làm
những test có gây phân ly hai mắt như test 4 điểm Worth hay test che mắt. NB có lác
hiện không thể có thị giác hình nổi và không cần đo (tuy nhiên nếu lác độ nhỏ và hợp
thị vận động tốt vẫn có thể còn một mức độ thị giác hình nổi nào đó). Các test này có
tác dụng với những NB có lác từng lúc hay phân ly độ lác xa/gần. NB mất thị giác
hình nổi cần điều trị để phục hồi. Có bốn test thị giác hình nổi nhìn gần thường dùng
là:
1. Thị giác hình nổi Lang đơn giản, không cần đeo kính để phân ly hai mắt, có
thể dùng cho trẻ nhỏ (1 tuổi). Hai hình lệch nhau từ 1.200 đến 200 giây cho nên chỉ
xác định sơ bộ thị giác hình nổi.

Hình 16. Test Lang xác định thị giác hình nổi
Có ba hình vật bị lẫn lộn trong hình các chấm. Để tấm bảng cách mắt 30cm và yêu cầu trẻ
xác định vị trí của các vật trên bảng (ô tô 733 giây cung) và ngôi sao (800 giây cung).

2. Test hình nổi Titmus dùng kính phân cực để phân ly hai mắt và dùng cho trẻ
2-3 tuổi. Có 3 test khác nhau là (con ruồi, vòng tròn và con vật) đo thị giác hình nổi
đến 40 giây.
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Hình 17. Test vòng tròn xác định thị giác hình nổi
3. Test TNO dùng kính đỏ xanh để phân ly hai mắt

Hình 18. Test TNO
A. Hình chữ thập thấy khi đeo hay khi không đeo kính đỏ xanh.
B. Bốn hình “ẩn” chỉ thấy với đeo kính đỏ xanh khi có thị giác hình nổi.

4. Test hình nổi Frisby không cần đeo kính để đo thị giác hình nổi nhìn gần.
Một số NB có thị giác hình nổi khi nhìn xa nhưng khi nhìn gần không có (như lác
trong do quá mức qui tụ).
5. Test hai cái bút chì là test đơn giản để xác định có hay không có thị giác hình
nổi sơ bộ (ngưỡng 3,000-5,000 giây cung). Người khám cầm một cái bút chì đầu quay
thẳng đứng lên trên và yêu cầu NB cầm một cái bút chì đầu quay xuống dưới chạm
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vào đầu bút chì của mình. NB có thị giác hình nối tốt sẽ làm được điều này với hai mắt
đều mở. NB nhắm một mắt hay không có thị giác hình nổi sẽ không làm được.

Hình 19. Xác định thị giác hai mắt với test hai cái bút chì
Điều tiết và qui tụ
Phải luôn đánh giá điều tiết và qui tụ bằng cách dùng hình gây điều tiết khi nhìn
gần. Đo tỉ số qui tụ do điều tiết/ điều tiết (AC/A) ở NB có độ lác thay đổi khi nhìn xa
và nhìn gần. Nhưng phương pháp này đòi hỏi NB hợp tác nên khó đo ở trẻ dưới 5-6
tuổi.
Đánh giá tỉ số qui tụ do điều tiết/ Điều tiết (AC/A)
Đánh giá tỉ số AC/A là khám nghiệm quan trọng. Tỉ số AC/A là số đi-ốp lăng
kính độ lệch mắt trên 1 đi-ốp điều tiết. Bình thường tỉ số AC/A là 3/1 đến 5/1. Có hai
phương pháp để đo tỉ số AC/A:
- Phương pháp lác ẩn (Heterophoria Method):
AC / A  PD 

n  d
3

PD = khoảng cách đồng tử (cm)
n = Độ lác nhìn gần (Δ)
d = Độ lác nhìn xa (Δ)
- Phương pháp Gradient: có 2 cách:
+ Cách thứ nhất (kích thích điều tiết): NB định thị vật tiêu cách 6m, đo lác ẩn,
sau đó đặt trước hai mắt một kính cầu -1D và đo lại độ lác ẩn gây ra. Hiệu số của hai
độ lác là tỉ số AC/A.
+ Cách thứ hai (làm liệt điều tiết): NB định thị cách 0,3m, đo độ lác ẩn sau đó
thêm kính cầu +3D và đo lại độ lác ẩn. Hiệu số của hai độ lác chia cho 3 là tỉ số AC/A.
Trên lâm sàng có thể có các tỉ số AC/A như sau:
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- Tỉ số AC/A bình thường khi độ lác nhìn xa = độ lác nhìn gần.
- Tỉ số AC/A cao khi độ lác nhìn xa > độ lác nhìn gần ≥ 10Δ.
Đánh giá song thị
Song thị là hiện tượng cảm nhận đồng thời thấy hai hình ảnh của cùng một vật
ở hai hướng khác nhau do các ảnh này không rơi lên các điểm võng mạc tương ứng.
Có hai loại song thị:
- Song thị hai mắt xảy ra khi ảnh của một vật rơi lên các điểm võng mạc không
tương ứng. Các nguyên nhân thường gặp là liệt vận nhãn, di lệch nhãn cầu, hạn chế
vận nhãn do mộng thịt, dính mi cầu hay bệnh cơ do tuyến giáp, lắp kính đeo bị lệch và
tật khúc xạ hai mắt không đều.
- Song thị một mắt là song thị vẫn còn khi che bên mắt lành. Nguyên nhân bao
gồm lệch TTT, hai đồng tử (do lỗ cắt mống mắt chu biên quá rộng), đục TTT có khe
nước.
Sử dụng bảng đánh giá song thị (có ở các máy chiếu bảng thị lực), NB nói
nhầm hình hay nhìn đôi. NB đeo kính đỏ xanh, kính đỏ trước mắt phải và kính xanh
trước mắt trái. Trong phòng tối, NB nhìn lên bảng có chiếu vạch sáng cách mắt
khoảng 4m và được yêu cầu mô tả vị trí các vạch sáng (nếu thấy) ở tư thế mắt nhìn
thẳng và các tư thế liếc mắt. NB song thị sẽ thấy vị trí hai vạch đỏ xanh thay đổi theo
hướng nhìn.

Hình 20. Xác định song thị bằng chiếu vạch sáng và đeo kính đỏ xanh.
Test màn Hess được dùng để vẽ sơ đồ trường hoạt động của nhãn cầu hai mắt
khác nhau do chức năng cơ vận nhãn thay đổi. Test cho phép phân biệt lác liệt do
nguyên thần kinh hay do bệnh cơ gây hạn chế. Test cũng cho biết thông tin về cơ bị
liệt, hậu quả của liệt cơ, quá hoạt cơ, co rút thứ phát và liệt do bị ức chế.

144

Hình 21. Màn Hess
- Màn Hess được thiết kế theo kiểu một lưới các ô vuông vẽ trên mặt cầu và
chiếu lên một tấm vải tối. Các chấm đỏ là những mốc quan trọng được điều khiển bằng
bảng điện tử đánh dấu vùng trung tâm (cách điểm chính giữa 15 độ) và vùng ngoại vi
30 độ. Mỗi ô hình vuông tương trưng cho xoay nhãn cầu 5 độ. Hãy so sánh hai sơ đồ,
sơ đồ nhỏ hơn là của mắt có cơ liệt và sơ đồ lớn hơn là của mắt có cơ quá hoạt.
- NB ngồi cách màn Hess 50cm và đeo kính đỏ xanh (đỏ trước mắt phải và
xanh trước mắt trái), tay cầm đèn chỉ màu xanh. Người khám bật chiếu sáng từng điểm
(dùng để NB định thị). Điểm này chỉ mắt phải nhìn thấy và mắt đó là mắt định thị. NB
được yêu cầu dùng đèn chỉ màu xanh chiếu lên vị trí của ánh sáng đỏ. Hãy vẽ lại và
đánh dấu vị trí tương đối của mắt trái. Vẽ lần lượt từng điểm. Trong lác ẩn, hai điểm
sáng chồng lên nhau nhiều hay ít tùy theo hướng nhìn. Sau đó đảo lại kính đeo (kính
đỏ trước mắt trái) và làm lại test. Các vị trí tương đối được nối lại với nhau trên giấy
vẽ sơ đồ.
- Khi đọc kết quả cần so sánh bằng sơ đồ hai mắt. Bảng có sơ đồ nhỏ hơn là của
bên mắt liệt. Bảng lớn hơn là bên có cơ đồng vận bị quá hoạt. Sơ đồ nhỏ hơn cho thấy
hạn chế lớn hơn ở hướng hoạt động chính của cơ bị liệt (MP cơ trực ngoài). Sơ đồ lớn
hơn cho thấy tường hoạt động của cơ đồng vận bị mở rộng (MT cơ trực trong). Mức
độ chênh lệch giữa hai sơ đồ nói lên góc lác.

A

B
Hình 21. Sơ đồ khám với màn Hess
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A. Hạn chế vận động cơ trực ngoài mắt trái (LR). B. Quá hoạt cơ trực trong mắt phải (MR)

Thị trường vận nhãn hai mắt là phương pháp đo thị trường hai mắt với cả hai
mắt cùng vận động. Sử dụng thị trường kế Goldmann chỉ nên làm với lác liệt khi NB
vẫn còn thị trường hai mắt đơn nhất.

Hình 22. Đo thị trường có vận nhãn hai mắt
Phần thị trường hai mắt ở giữa sẽ thay đổi nếu có hạn chế vận nhãn
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PHẦN 5. KHÁM VẬN NHÃN
Độ lác cơ bản
Độ lác cơ bản là góc lác đo khi trẻ nhìn thẳng trước mặt sau khi đã đeo kính đủ số.
Mắt chủ đạo định thị vào vật cách mắt 6m trong phòng được chiếu sáng tốt.
- Test Hirschberg là phương pháp khách quan ước lượng góc lác hiện. Phương
pháp này có tác dụng với trẻ nhỏ, không hợp tác hay mắt lác định thị kém. Yêu cầu
NB định thị vào một vật cách mắt 33cm và quan sát vị trí ánh phản chiếu trên giác mạc
xem di lệch so với trung tâm đồng tử bao nhiêu. Mỗi mm di lệch tương đương với 7 độ
lác (1 độ lác = 2 đi-ốp lăng kính). Lác 15 độ khi ánh phản chiếu ở bờ đồng tử và lác 45
độ khi ánh phản chiếu ở vùng rìa giác mạc.

Hình 23. Test Hirschberg
- Test Krimsky có dùng lăng kính, yêu cầu NB định thị vào một điểm sáng và
tăng dần công suất lăng kính ở mắt bị lác (đỉnh lăng kính quay về hướng lác) cho đến
khi ánh phản chiếu trên giác mạc rơi vào chính giữa đồng tử. Công suất lăng kính là độ
lác đo bằng đi-ốp lăng kính. Hay có một cách khác là đặt lăng kính ở trước mắt lành
với đỉnh lăng kính hướng cùng với phía hướng mắt lác và tăng dần công suất lăng kính
cho đến khi ánh phản chiếu trên giác mạc rơi lên chính giữa đồng tử mắt lác.

Hình 24. Test Krimsky
- Test che mắt có lăng kính đo góc lác lúc nhìn xa hay nhìn gần và ở tất cả các
hướng nhìn. Test phối hợp test che mắt luân phiên kèm lăng kính. Đặt lăng kính tăng
dần công suất với đỉnh quay về phía hướng lác trước một bên mắt và yêu cầu NB định
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thị vào một vật với mắt bên kia. Thực hiện test che mắt-bỏ che mắt cho đến khi mắt
không còn động tác trả dưới cái che mắt. Độ lác đo bằng số đi-ốp lăng kính. Có thể đo
được cả độ lác ẩn và độ lác hiện.

Hình 25. Test che mắt kết hợp dùng lăng kính
Khám độ lác có dùng lăng kính ở 9 hướng nhìn
Đây là phương pháp khám vận nhãn toàn diện ở cả 9 hướng nhìn có sử dụng
lăng kính. Tuy nhiên phương pháp này không cần thiết và không phải lúc nào cũng
thực hiện được. Độ lác ở 9 hướng nhìn là quan trọng nhất với những NB có lác đứng
nên cần NB phải hợp tác. Ở trẻ có lác ngang, cần làm test che mắt có lăng kính khi
nhìn thẳng và cả khi nhìn lên trên và xuống dưới (để loại trừ lác chữ A và V) và khi
liếc sang phía bên để loại trừ lác bất đồng hành khi liếc ngoài (đặc biệt ở NB có lác
ngoài).
Xác định độ lác ở 9 hướng nhìn có dùng lăng kính và test che mắt. Nên dùng
lăng kính rời. NB định thị vào vật ở xa và xoay đầu để liếc về một phía được tối đa.
Lăng kính để trước mắt liệt. Dùng lăng kính rời có thể trung hòa cả độ lác đứng và
ngang bằng lăng kính cầm một bên tay trước mắt liệt. Khi độ lác quá lớn không nên
chập nhiều lăng kính mà nên chia lăng kính ra cả hai mắt.
Sau khi đo độ lác có lăng kính và test che mắt ở 9 hướng nhìn, đo độ lác ở tư
thế nguyên phát khi nhìn gần với tiêu gây điều tiết.
Khám vận nhãn hai mắt và vận nhãn một mắt
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Khám vận nhãn hai mắt khi NB mở cả hai mắt. Cách khám này cho phép đánh
giá hoạt động của 6 cơ vận nhãn mỗi mắt xác định quá hoạt, thiểu hoạt hay hạn chế.
Cần khám tư thế nhìn thẳng, bốn hướng vận nhãn chính và bốn hướng phụ để đánh giá
chức năng cơ (theo sơ đồ hoạt trường của cơ), cần so sánh các các cặp cơ hoạt động
của hai mắt.
Vận nhãn hai mắt cùng hướng (version) với hai mắt cùng nhìn theo một hướng
sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, trên phải, dưới phải, trên trái và dưới trái và
so sánh giữa hai mắt. Vận nhãn hai mắt khác hướng (vergence) là hai mắt cùng liếc
vào trong hay qui tụ (convergence) và hai mắt cùng liếc ra ngoài hay phân ly
(divergence).
Đề nghị NB mở cả hai mắt, dùng đèn bút làm vật tiêu, và cho điểm vận động cơ
theo thang điểm 9. Vận động bình thường là 0, quá hoạt là từ +1 đến +4, thiểu hoạt là
từ -1 đến -4. Khi liếc vào trong bình thường củng mạc phải đi hết vào góc trong mắt.
Nếu còn nhìn thấy củng mạc, vận nhãn là -1 và khi mắt không di chuyển được 1/2
đoạn đường về phía trường hoạt động cơ cho điểm -2. Không di chuyển được 1/4 đoạn
đường về phía trường hoạt động cơ cho điểm -3. Và mắt hoàn toàn không di chuyển từ
vị trí nguyên phát về phía trường hoạt động cơ cho điểm hạn chế vận động là -4. Quá
hoạt cơ trực ngang được phân độ theo diện giác mạc bị góc trong che khuất. Khi liếc
mắt hết sức, 1/2 giác mạc bị che thì cho điểm +4.

Hình 26. Khám vận nhãn theo chín hướng nhìn
Phân loại quá hoạt hay thiểu hoạt cơ chéo dựa vào so sánh độ cao của vùng rìa
dưới giác mạc. Quá hoạt được xếp là +1 (quá hoạt nhẹ) đến +4 mắt liếc ra ngoài vào
hết sức lên trên. Thiểu hoạt cơ chéo được chia dộ từ -1 đến -4 (chỉ mắt không thể di
chuyển theo chiều đứng tính từ đường giữa về phía trường hoạt động của cơ chéo)
(Hình 27).

149

Hình 27. Bốn mức độ quá hoạt cơ chéo bé
Vận nhãn một mắt (duction) là khả năng một mắt di chuyển về phía trường hoạt
động của cơ cần đánh giá khi che mắt bên kia. Che một mắt, mắt còn lại nhìn theo vật
tiêu ở các hướng khác nhau. Khám vận nhãn một mắt để phát hiện cơ bị liệt hoặc yếu
ở một hướng nào đó. Khi đánh giá vận nhãn hai mắt thấy có một cơ kém hoạt động,
che một bên mắt lại và đánh giá vận nhãn một mắt. So sánh vận nhãn hai mắt và vận
nhãn một mắt để phân biệt lác do thần kinh và do hạn chế vận động cơ học. Với hạn
chế vận động cơ học thì vận nhãn hai mắt và một mắt giống nhau. Nếu do liệt thần
kinh, vận nhãn một mắt tốt hơn vận nhãn hai mắt.
Nghiêng đầu
NB có lác đứng, đo độ lác tư thế nguyên phát với nghiêng đầu sang phải và
sang trái bằng lăng kính rời (test nghiêng đầu Bielschowsky).
Đo độ lác xoáy
Độ lác xoáy được đo bằng synoptophore và màn Hess. Đây là phương pháp
phân ly hai mắt. Synoptophore có thể đo độ lác xoáy ở nhiều hướng nhìn khác nhau.
Có một phương pháp đơn giản đo độ lác xoáy dùng gọng kính thử với kính có vạch
(đũa Maddox hay Bagolini). Đo độ lác xoáy khi nhìn thẳng và nhìn xuống dưới. Cả hai
phương pháp có thể áp dụng với trẻ 5 tuổi.
- Đũa Maddox: đặt hai đũa Maddox vào gọng kính sao cho trục kính hướng
thẳng đứng (Hình 28). NB có song thị xoáy nhìn thấy hai đường thẳng màu đỏ, một
nằm ngang và một bị nghiêng. Xoay nhẹ núm điều chỉnh một bên rồi lại làm với bên
kia sẽ biết được bên nào NB cảm nhận là ngang, bên nào NB cảm nhận là xoáy. Xoay
đũa Maddox cho đến khi NB thấy cả hai đường song song, xác định độ xoáy ghi trên
gọng kính (Hình 29). Nếu có lác đứng kèm theo lác xoáy (liệt dây IV), NB nhìn thấy
hai đường, một đường ở trên đường kia và dễ dàng làm cho hai đường song song nhau.
Nếu không có lác đứng, NB khó xác định được các đường thẳng song song vì chúng
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chập vào nhau. Có thể đặt một lăng kính vào gọng kính thử để làm tách hai hình cho
dễ nhận rõ các đường thẳng. Song thị chéo khi nhìn xuống đo bằng cách để NB ngửa
đầu ra sau và ấn gọng kính thử vào sát mũi NB (Hình 30).

Hình 28. Hai đũa Maddox đặt theo chiều thẳng đứng
làm cho người bệnh song thị sẽ nhìn thấy hai vệt sáng nằm ngang

Hình 29. Người bệnh tự xoáy núm cho đến khi các vệt sáng song song
và đọc độ lác xoáy trên gọng kính thử
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Hình 30. Để xác định độ lác xoáy khi nhìn xuống, đầu người bệnh ngửa ra sau
và ấn gọng kính thử vào sát mũi
- Kính Bagolini: được dùng để đo độ lác xoáy giống như đũa Maddox. NB nhìn
thấy hai đường có thể song song nhau. Đây là phương pháp không làm phân ly mắt,
cho phép hợp thị xoáy đứng.
- Soi đáy mắt gián tiếp: dùng máy soi đáy mắt gián tiếp hay chụp ảnh đáy mắt
xác định vị trí hoàng điểm so với đĩa thị để đánh giá độ lác xoáy (Hình 31).

Hình 31. Chụp ảnh đáy mắt đánh giá độ lác xoáy
Test kéo cơ và test vận nhãn gắng sức
Test kéo cơ cho biết thông tin về lác do hạn chế vận động cơ. Với trẻ em phải
gây mê và nên làm trước khi mổ lác. Với trẻ lớn có thể làm sau khi tra thuốc tê.
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Hình 32. Test kéo cơ ở trẻ gây mê
Test vận nhãn gắng sức là phần khám quan trọng với trẻ có liệt thần kinh (hội
chứng Duane). NB phải hợp tác. Test giúp xác định phần lác do liệt thần kinh chi phối
cơ và phần lác do co cứng cơ đối vận. Với NB liệt cơ trực ngoài, dùng panh kẹp vào
vùng rìa phía thái dương và kéo nhãn cầu ra ngoài. Yêu cầu NB liếc vào trong và đánh
giá lực tác động lên panh (Hình 33).

Hình 33. Test vận nhãn gắng sức đánh giá lực kéo của cơ đối vận
Tư thế đầu bất thường
Các tư thế đầu bất thường có thể ở ba hướng: mặt quay (sang phải hay sang
trái), cằm ngửa lên hay gập xuống và nghiêng đầu (sang vai bên phải hay bên trái). Có
thể dùng thước đo góc để xác định.
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Hình 34. Thước đo góc để đo độ lệch đầu
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PHẦN 6. KHÁM NHÃN CẦU Ở NGƯỜI BỆNH LÁC
Rất nhiều NB nhược thị bị chẩn đoán nhầm với tăng áp lực nội sọ, u nguyên
bào võng mạc, đục TTT bẩm sinh do không khám mắt toàn diện. Khám độ mở khe mi
giúp cho chẩn đoán một số hội chứng lác (hội chứng Duane), dây thần kinh tái sinh lạc
chỗ trong liệt dây III và liệt dây VII trong hội chứng Moebius.
Khám sinh hiển vi cầm tay có tra giãn đồng tử để xác định đục môi trường
trong suốt, bệnh lý võng mạc (bất thường đĩa thị, hoàng điểm) là những lý do gây giảm
thị lực mà không phải là nhược thị. Hiện nay chụp cắt lớp võng mạc OCT được sử
dụng rộng rãi nhằm xác định nguyên nhân giảm thị lực ở trẻ em.

Hình 35. OCT xác định thiểu sản đĩa thị mắt phải và tồn lưu sợi myelin mắt trái.
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PHẦN 7. CÁCH GHI CHÉP CÁC DẤU HIỆU SAU KHÁM LÁC
Vì khám lác rất phức tạp nên cần có một phương pháp ghi chép tài liệu thống
nhất để theo dõi NB, trao đổi khoa học. Nên sử dụng số hay ký hiệu trong ghi chép để
dễ quản lý hồ sơ điện tử. Sau đây chúng tôi giới thiệu một cách ghi chép hồ sơ do Hiệp
hội Lác và Mắt trẻ em quốc tế giới thiệu.
Ghi chép về cảm thụ
Hình 36 mô tả một cách ghi chép về cảm thụ của NB. Tuy nhiên có chỗ vẫn
phải dùng thêm lời để dẫn giải.

Hình 36. Ghi chép về cảm thụ
Ghi chép về vận động
Các ghi chép về vận động phải đầy đủ để có thể phân tích ngay cả khi không có
mặt NB.

Hình 37. Ghi chép về vận động
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Ghi chép về kết quả khám lăng kính
Ghi chép khám lăng kính sử dụng các ký hiệu ghi trong Bảng 1. Các dùng ký
hiệu quốc tế giúp cho ghi chép được nhanh. Ví dụ 25Δ E được hiểu là lác ẩn trong 25
đi-ốp lăng kính, lác trong được kiểm soát hoàn toàn. 25Δ ET là lác hiện trong 25 đi-ốp
lăng kính. Sử dụng dấu ngoặc cho thêm thông tin. Ví dụ 25Δ E (T) là lác trong từng
lúc 25Δ E (T) là các trong từng lúc được kiểm soát, trong khi 25Δ E (T) là lác trong
từng lúc, biểu hiện nhiều.
Bảng 1. Các ký hiệu viết tắt
Viết tắt các dấu hiệu khi làm test che mắt có dùng lăng kính
E
Lác ẩn trong
LAT
X
Lác ẩn ngoài
LANg
ET
Lác trong
LT
XT
Lác ngoài
LN
H
Lác ẩn lên trên
LATr
HT
Lác lên trên
LTr
Ho
Lác ẩn xuống dưới
LAD
HoT
Lác xuống dưới
LD
Viết tắt lác từng lúc
E(T)
Lác trong từng lúc
LT tl
E(T)
Lác trong từng lúc chủ yếu ẩn
LT tl
E(T)
Lác trong từng lúc chủ yếu hiện
LT tl
Ghi chép về vận nhãn hai mắt
Vận nhãn hai mắt được ghi theo sơ đồ và cho điểm vận nhãn mỗi cơ. Quá hoạt
cơ cho điểm +1 đến +4 và thiểu hoạt -1 đến -4

Hình 38. Các hướng vận động của 6 cặp cơ vận nhãn
Ghi chép các vận nhãn bất thường.
Sử dụng các đường chéo để mô tả hội chứng chữ A và chữ V (Hình 39).
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Hình 39. Ký hiệu một số vận nhãn bất thường
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Hình 40. Chín hướng nhìn và người bệnh bị liệt dây VI trái và quá hoạt cơ chéo
dưới (hạn chế liếc ngoài sang trái và hội chứng chữ V).
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