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ATNB 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai các yêu cầu phòng ngừa 

ngã theo điểm e, khoản 1, Điều 7, 

Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng 

dẫn triển khai QLCL bệnh viện. 

Giảm nguy cơ ngã, góp phần đảm 

bảo an toàn cho người bệnh & thân 

nhân, nhân viên y tế, khách đến 

tham quan và liên hệ công tác tại 

bệnh viện. 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

 Khảo sát & hoàn thành sửa chữa 

tất cả các giường bệnh chưa đạt 

chuẩn an toàn đến hết ngày 30-6-

2016. 

 Tăng tỷ lệ tuân thủ quy định an 

toàn (kéo song giường, cảnh báo 

sàn ướt, cảnh báo các vị trí sàn có 

nguy cơ) trên 85%. 

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA NGÃ 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 

HOẠT ĐỘNG: TRIỂN KHAI TỪ 8-2014 

 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN – HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

- Quy định phòng ngừa ngã R-HT-02 [1.0]: Quy định tiêu chuẩn an toàn 

giường điều trị, băng ca, xe đẩy; quy cách lan can, cửa sổ, cầu thang, đường 

dốc an toàn; trách nhiệm & hình thức cảnh báo các vị trí nguy cơ ngã (QĐ 

310/QĐ-BVNĐ1 ngày 29/4/2015). 

- Cập nhật Quy định phòng ngừa ngã R-HT-02 [2.0], QĐ 966/QĐ-BVNĐ1 

ngày 07/10/2015 

 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 

- Đánh giá nguy cơ, xác định nội dung cải tiến định kỳ 2 lần/năm 

 HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA 

- Cải tạo sửa chữa giường bệnh đạt chuẩn an toàn 

- Chương trình hướng dẫn thân nhân kéo song giường 

- Thực hiện cảnh báo té giường, cảnh báo sàn ướt, cảnh báo các vị trí sàn có 

nguy cơ vấp, ngã. 

KẾT QUẢ 

 CẢI TẠO, SỬA CHỮA: 

- Sửa chữa 1035 giường điều trị (song chắn, khoá song chắn); tạo vạch 

chống trượt tất cả cầu thang; sửa chữa các vị trí đường dốc bằng vật liệu 

chống trượt; nâng chiều cao lan can trên 1,35m. 

- Phát sinh 386 giường mới hỏng một số chi tiết nhỏ từ sau 30/6/2016 

(đánh giá cuối tháng 11/2016) cần tiếp tục sửa chữa. 

- Thi công vạch màu vàng cảnh báo tất cả các vị trí có chênh lệch mặt sàn. 

 GIÁM SÁT TUÂN THỦ: 

- Tỷ lệ tuân thủ đạt 100% trong đợt đánh giá tháng 11-2016. 

- Có 16 lượt ngã được báo cáo (2016), không có tổn thương nặng. 

THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO THÂN NHÂN 

- Cần thực hiện khoá song giường, ngay cả khi bạn đang ở gần trẻ.  

- Không nên đặt các “giường con di động” trên giường điều trị để phòng 

ngừa ngã gây tổn thương cho trẻ. 
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