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A. An toàn trang thiết bị (TTB), vật tư y tế (VTYT), môi trường:

1. Kiểm tra tình trạng sensor cảm biến nhiệt trước sử dụng, đảm bảo gắn chặt vào

người bệnh, TRÁNH SENSOR TÁCH RỜI DA trẻ dẫn đến đốt nóng điện trở liên tục,

làm tăng nhiệt độ quá ngưỡng gây [1] tăng thân nhiệt & [2] hỏng thiết bị.

2. Đảm bảo bề mặt bóng đèn chiếu sáng hoặc sưởi ấm KHÔ sau khi vệ sinh bóng đèn,

nhằm phòng ngừa vỡ bóng đèn khi nhiệt độ tăng đột ngột do sử dụng ngay sau đó.

3. Nhân viên phụ trách TTB tại khoa lâm sàng cần xem xét tình trạng TTB trước khi tiếp

nhận sau bảo trì. KHÔNG GIAO TRÁCH NHIỆM kiểm tra & nhận TTB cho hộ lý.

4. Khoa lâm sàng cần phối hợp Đơn vị bảo trì hướng dẫn sử dụng TTB, lưu ý nhóm

nhân viên mới hoặc luân khoa công tác. Danh sách người tham dự cần LẬP THÀNH

VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ trong hồ sơ quản lý sử dụng TTB.

5. BÁO CÁO NGAY các trường hợp TTB gặp sự cố trong quá trình sử dụng cho Tổ bảo

trì và phòng KHTH (nhất là với máy thở, máy gây mê, máy truyền dịch, bơm tiêm,

monitor), tạm thời cách ly thiết bị khỏi người bệnh nhưng GIỮ NGUYÊN HIỆN

TRƯỜNG (không ngắt điện, trừ sự cố liên quan cháy nổ và an toàn điện) để phối

hợp điều tra nguyên nhân sự cố, nhất là sự cố nghiêm trọng.

6. Đặt cathetermạchmáu theo phương pháp Sendinger’s:

• Sử dụng loại catheter phù hợp với dây dẫn (guide wide) trong kỹ thuật đặt

catetermạchmáu theo phương pháp Sendinger’s. Không sử dụng các dây dẫn đã

có dấu hiệu cong hay gập góc.

• Khi nong mạch máu, nếu thấy vướng nhiều cần rút bỏ bộ dây dẫn và

catheter/ống nong (giữ nguyên vị trí tương đối của catheter và dây dẫn).

• [1] Tránh chọn vị trí đã đặt trước đó (có mô xơ); [2] Thực hiện dưới hướng dẫn

siêu âm; [3] xem xét đặt buồng tiêm dưới da nếu cần sử dụng kéo dài.

C. An toàn trong bàn giao, điều chỉnh y lệnh, thực hiện y lệnh:

1. Cần bàn giao đầy đủ các thông tin quan trọng, NHẤT LÀ TIỀN SỬ DỊ ỨNG.

2. Bác sỹ điều trị cần tham khảo thông tin chẩn đoán & điều trị trên hồ sơ bệnh án của

tuyến trước, khoa liền kề trước khi nhận bệnh nhằm tiếp nhận đầy đủ thông tin

quan trọng& đảm bảo sự liên tục trong ra quyết định chẩn đoán, điều trị.

3. Bác sỹ quyết định điều chỉnh y lệnh CẦN HUỶ Y LỆNH không còn phù hợp & giám sát

việc thực hiện.

BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

TIN TỨC

Đánh giá chuyên
đề 2 (QTKT &
ATNB), chuyên
đề 3 (KSNK &
ATMT): Tháng 6

TIÊU ĐIỂM

Tăng cường hoạt
động liên quan
an toàn sử dụng
VTYT, thiết bị y
tế.
Khuyến cáo phân
công nhân viên
phụ trách TTB
tại các khoa lâm
sàng.
TK, PTK, ĐDT cần
tăng cường
giám sát tuân
thủ hướng dẫn
về an toàn TTB.

“An toàn 
là nền tảng 

của 
chất lượng 

dịch vụ”




