
TỔNG QUAN KIỂM SOÁT NHIỄM 
KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KBCB

TS.BS.CKII. NGUYỄN THỊ THANH HÀ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KSNK TP HỒ CHÍ MINH



Tình huống 1
Bệnh nhân 18 tuổi, nhập viện vào ngày thứ 3 của bệnh với các triệu

chứng: sốt, chướng bụng, bí tiểu, siêu âm có áp xe quanh thận. Được
chẩn đoán áp xe quanh thận và phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân
hết sốt, dịch dẫn lưu trong dần. 5 ngày sau người bệnh sốt lại, dịch dẫn
lưu ra đục, vết mổ sưng đỏ, đau.

Những việc cần làm:
- Chẩn đoán tình trạng NK hiện hiện tại: loại NK, vị trí NK
- Thái độ xử trí khi gặp tình huống này: Với bác sĩ, điều dưỡng, học sinh  
- Phòng ngừa như thế nào

Một số ca bệnh



Tình huống 2
Bệnh nhi nhập viện khoa Hồi sức tích cực vào ngày thứ tư của bệnh với tình

trạng lúc truỵ tim mạch, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đã được đặt Catheter
mạch máu trung tâm để theo dõi huyết động và đặt catheter mạch máu ngoại biên
để truyền dịch và nuôi dưỡng.

Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân ổn dần, đến ngày thứ 3 của nhập
viện, bệnh nhi xuất hiện sốt 38,50C, Xét nghiệm máu có BC 15000/mm3 (N 75%,
L 25%), TC 150000/mm3, Cấy máu: S.aureus kháng Cefotaxim, Oxacilline,
Gentamycin; nhạy: Vancomycin, Rifampicin.

Những việc cần làm:
- Xác định đây có phải là trường hợp NKBV không? Loại nào ?  
- Xác định yếu tố nguy cơ nào dẫn đến NKBV?
- Thiết lập chiến lược chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh ?
- Biện pháp phòng ngừa được sử dụng tiếp tục ?



Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta KSNK không tốt

Chi phí cho một vụ dịch nhiễm MRSA tại Kettering 1991 -1992

Phòng cách ly 303,600   

Phân lập vi khuẩn 43,000

Thuốc điều trị 17,100

Vệ sinh 25,000

Thay nệm và gối 6,800

Chăm sóc điều dưỡng 7,500

Tổng cộng 403,000









TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ CHO NHỮNG 
CHĂM SÓC KHÔNG AN TOÀN

Lỗi y khoa và sự cố/tai biến
• Hoa Kỳ: ảnh hưởng hàng năm, 19,5 tỷ $ (2008)
• Vương quốc Anh: 400 triệu £ để giải quyết sự cố

hàng năm

Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế
• Châu Âu: 13-24 triệu Euro một năm (hay mất thêm

trung bình 25 ngày nằm viện) 
• Hoa Kỳ: ảnh hưởng hàng năm, 6,5 tỷ $ (2004) 

(Hướng dẫn VSBT của WHO, 2009)

Lỗi sử dụng thuốc:
• Hoa Kỳ: ảnh hưởng hàng năm, 3,5 tỷ $ (2006)



Tại Anh, NKBV có thể gây ra > 5.000 TV/năm
BMJ 2.12.2000

Tác động của nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)
Là vấn đề xảy ra hàng năm tại Mỹ,

Đây là bệnh NK mắc phải trong BV, nhưng có thể phòng
ngừa được. NKBV gây 44.000-98.000 TV/năm

Kohn Institute of Medicine 1999
Chi phí lên tới 17 - 29 tỷ USD/ năm

Ít nhất là 1 tỷ bảng Anh/ năm



Thuật ngữ “Nosocomial Infection” bắt nguồn từ tiếng Hy 
Lap Nosokomeion; 

"nosus = bệnh” và “komeion =  do chăm sóc”. 

Vì vậy, còn được gọi là hội chứng Nhiễm khuẩn bệnh viện 
mắc phải trong bệnh viện “Hospitalism” hay còn gọi là “
Hospital Acquired Infection”.

KHÁI NIỆM



ĐỊNH NGHĨA

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)

• Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc sức

khoẻ trong các cơ sở KBCB

• Xuất hiện sau 2 ngày nhập viện

• Ngày nhập viện là ngày 1 



CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH – GIÁM SÁT NKBV

qNhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế - Nhiễm khuẩn
bệnh viện (NKBV)
§ Ngày sự kiện >2 ngày lịch sau ngày vào viện
§ Ngày vào viện = Ngày 1

qĐã nhiễm khuẩn khi vào viện
§ Ngày sự kiện ≤ 2 ngày lịch sau ngày vào viện

1 2 3 4 5 6 7

Date of Admission

Present on Admission

Healthcare-associated infectionNgày vào viện

Nhiễm khuẩn khi vào viện

NKBV



1. Tăng tỉ lệ tử vong
2. Tăng thời gian nằm viện
3. Tăng sử dụng kháng sinh
4. Tăng đề kháng kháng sinh
5. Tăng chi phí điều trị

Tác động của NKBV

1. GIẢM CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
2. GIẢM SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI BỆNH VIỆN



NKBV trong các cơ sở KCB

Người bệnh

Tác nhân thường gặp
- VK, VR, Nấm KSST
- Vi khuẩn đa kháng

Tác nhân gây dịch:
- Cúm, SARS, TCM,…
- Vũ khí sinh học

Nhân viên y tế

Tai nạn nghề nghiệp:
- Tiêm chích
- Bắn máu, dịch cơ thể

Tác nhân gây dịch:
- Cúm, SARS, TCM,…
- Vũ khí sinh học



Nhiễm khuẩn bệnh viện đối với nhân viên y tế







The deaths of 119 NHS staff have been analysed by three leading clinicians. 





Phơi nhiễm của NVYT
(American Health Consultants 1992)

ØA physician was drawing blood from a patient in an examination room of an HIV 
clinic. Because the room had no sharps disposal container, she recapped the 
needle using the one-handed technique.

ØWhile the physician was sorting waste materials from lab materials, the cap fell 
off the phlebotomy needle, which subsequently penetrated her right index 
finger.

ØThe physician.s baseline HIV test was negative. She began post-exposure 
prophylaxis with zidovudine but discontinuedit after 10 days because of adverse 
side effects. 

ØApproximately 2 weeks after the needlestick, the physician developed flu-like 
symptoms consistent with HIV infection.

ØShe was found to be seropositive for HIV when tested 3 months after the 
needlestick exposure 



Mortuary: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 16−21

Lan truyền bệnh lao từ BN tử vong

• Dịch tễ học
• Khâm liệm―Người tham gia chôn cất

bệnh nhân:
─Mức độ phản ứng với tiêm tuberculin trong

da tăng
─ Tỷ lệ mắc bệnh lao tăng

• Nghiên cứu tình huống
• Lan truyền lao trong quá trình ướp xác

được khẳng định do vi khuẩn lao ở người
ướp xác và thi hài người bệnh có cùng
kiểu gen.

Thi hài BN 
lao

Người ướp
xác BN lao

NEJM 2000; 342:246



Nhiễm khuẩn bệnh viện đối với người bệnh



So sánh COVID -19/ SARS/ MERS-CoV

COVID 19 MERS-CoV SARS

Số cas nhiễm 9.874.259 trong
6 tháng

2,494 từ 2012 8,098 trong 9 
tháng

% BN ở ngoài
TQ

95 % * 80 % ở Saudi 
Arabia**

36,7 %

Số tử vong 495.386 858 774

% tử vong 5% 34.4 10,8 

Tỉ lệ tấn công
NVYT 

10-60%
VN: 18% 

*Trong giai đoạn 2,5 tháng đầu tỷ lệ ở ngoài Trung quốc chiếm 4,7%)
**Quốc gia có Lạc đà là phương tiện giao thông, du lịch, ….. 



Báo cáo dịch tễ học của NKBV tại HSTC 
từ những nghiên cứu của EPIC
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N = 10.038 BN tại HSTC
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Tần suất và chi phí tại Mỹ

Hồi sức tích cực Tất cả các bệnh viện

Số ngày mang CVC 15 triệu N/A

Tần suất  BSI 5.3 BSI/1000 ngày đặt CVC N/A

Số lượng BSI 80,000 250,000

Tỷ lệ tử vong trên 35% 12–25%

Chi phí 35–56.OOO $ $25 OOO

Chi phí có thể tránh 2.3 tỷ $ 6.25 tỷ $

O’Grady NP et al. MMWR. 2002;51:1-29.



Một vụ dịch xảy ra tại Las Vegas , Nevada năm 2008:
- Có 3 trường hợp lây viêm gan C cấp
- 3 BN cùng được nội soi ở một phòng khám nội soi, cùng thời gian ủ bệnh
- Khi truy tìm yếu tố dịch tễ lây:

+ Tái sử dụng lại bơm tiêm
+ Dùng một sy ranh tiêm cho nhiều bệnh nhân



Tái sử dụng bút tiêm insulin cho nhiều bệnh nhân, 
và chỉ thay đổi kim tiêm đã dẫn đến:
• bệnh viện NY, năm 2008: 185 bệnh nhân được

ghi nhận
• bệnh viện TX, năm 2009: 2.114 bệnh nhân 

được ghi nhận
• Bệnh viện và phòng khám ngoại trú WI, 2011: 

2401 bệnh nhân thông báo

BÚT TIÊM INSULIN CHO NB TIỂU ĐƯỜNG

Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration (2012). Retrieved 
March 9, 2012 from http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html .Important 
Patient Safety Notification (2011). Retrieved March 9, 2012 from http://www.deancare.com/about-
dean/news/2011/important-patient-safety-notification/.

http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html


Hepatitis B and HCW

http://www.globalserve.net/~harlequin/HBV/epidem.htm

PHAÂN BOÁ HBV TREÂN THEÁ GIÔÙI

>8% - High        2%-7%  <2% - Low
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TB: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities
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Tiến triển tự nhiên của người tiếp xúc với nguồn lây lao

Tiếp xúc
gần với
bệnh nhân
lao (nguồn
lây)

Không nhiễm lao

Nhiễm lao
(20-30%)

Không bị bệnh lao (90%)

bệnh lao 

Sớm (5%)

Muộn (5%)

30% dân số thế giới nhiễm lao !!



Đối với người bệnh
• Các yếu tố nội sinh (do chính bản thân người bệnh): 

bệnh mãn tính, bệnh tật làm suy giảm miễn dịch của cơ 
thể, trẻ sơ sinh non tháng và người già. 

Đặc biệt các vi sinh vật cư trú trên da, các hốc 
tự nhiên của cơ thể người bệnh có thể gây 
nhiễm trùng cơ hội, sử dụng kháng sinh kéo dài… 

• Các yếu tố ngoại sinh như: Vệ sinh môi trường, nước, 
không khí, chất  thải, quá tải bệnh viện, nằm ghép, 
dụng cụ y tế, các phẫu thuật, các can thiệp thủ thuật 
xâm lấn ...

YẾU TỐ NGUY CƠ



YẾU TỐ NGUY CƠ

Đối với NVYT
•Phơi nhiễm nghề nghiệp với các tác nhân gây bệnh qua 
đường máu, thường do tai nạn nghề nghiệp trong quá trình 
chăm sóc người bệnh, thường gặp nhất là: 

• Tai nạn rủi ro từ kim tiêm và vật sắc nhọn nhiễm 
khuẩn, 

• Bắn máu và dịch từ người bệnh vào niêm mạc mắt, 
mũi, miệng khi làm thủ thuật, 

• Da tay không lành lặn tiếp xúc với máu và dịch sinh 
học của BN có chứa tác nhân gây bệnh. 



Ảnh hưởng của môi trường
• Môi trường BV có vai trò quan trọng góp phần lây

nhiễm trong BV bao gồm:
• Vi khuẩn đa kháng thuốc: Tụ cầu vàng kháng

Methicilline (MRSA), cầu khuẩn đường ruột kháng
vancomycine (VRE), Acinetobacter đa kháng,

• Costridium disfficile, 
• Vi rút gây nhiễm khuẩn có nguy cơ gây dịch như vi rút

hợp bào đường hô hấp (RSV), Rotavirus, Enterovirus 71 
(gây bệnh cảnh Tay, chân miệng), Cúm A,… 



4−33

Nguồn nhiễm trùng tại cơ sở y tế

Người
• Dịch tiết bao gồm: máu, nước bọt, đàm, chất tiết mũi, 

chất dịch từ dẫn lưu vết thương, nước tiểu và phân
Vật dụng lây nhiễm

• Bề mặt nhiễm, khăn lau đã sử dụng, hoặc những vật
dụng khác có tiếp xúc với chất tiết



Chất thải sắc nhọn và lây nhiễm
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Nguồn vi khuẩn từ môi trường bệnh viện

Contaminated surfaces increase cross-transmission
Abstract: The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with 
a VRE (+) Patient Environment.  Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL.

X represents a positive Enterococcus culture



Nguồn Vi khuẩn Vi rút Nấm
Không khí - Cầu khuẩn Gram (+)

(Nguồn gốc từ da)
- Tuberculosis

Varicella zoster
(chickenpox)
Influenza

Aspergillus

Nước
- Trực khuẩn Gram (-) :
Pseudomonas aeruginosa,
Serratia marcescens,
Flavobacterium Acinetobacter 
Legionella pneumophila
- Vi khuẩn lao : Mycobacterium xenopi, 
Mycobacterium chelonae, 
Mycobacterium avium-intracellularae

Molluscum contagiosum
Human papillomavirus
Noroviruses

Aspergillus
Exophiala jeanselmei

Thực phẩm
Salmonella spp 
Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum
Bacillus cereus và các trực khuẩn 
hiếu khí có nha bào
Escherichia coli
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio cholerae
Aeromonas hydrophilia
Streptococcus species
Listeria monocytogenes

Rotavirus
Caliciviruses

Bảng 1. Căn nguyên VSV gây bệnh trong môi trường



Bệnh nguyên gây NKVM tại 3 BV tuyến Trung ương và 16 
bệnh viện tỉnh, 2008

Pathogen  CRH
South

Hue
Central

BMH
North

North 
Provinci

al

South 
Provinci

al

Acinetobacter spp.
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli 
Klebsiella spp.
Proteus mirabilis 
Enterobacter spp

14.3
11.2
11.2
8.2
5.1 
2.0

11.8 
23.5
11.8
5.9
5.9
5.9

2.9 
2.8
37.1
8.6
0.0 
2.9

0.0 
20.5
20.5
7.7
0.0 
5.1

0.0
0.0
35.7
0.0
7.1
7.1

Coagulase N 
Staphylococus 
Staphylococus Aureus
Enterococcus spp
Streptococcus

12.2
8.2
3.1
6.1

0.0
23.5
11.8
0.0

0.0
2.9
25.7
11.4

12.8 
17.9
15.4
0.0

14.2
21.4
7.1
0.0

Candida Albicans 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0
Data is presented as %, Negative Gram / Positive Gram: 2/1

97.8 % MRSA

83.3% CNS kháng Methicilline 

77.8 % A. baumanii kháng imipenem

80.1% P.aeruginosa kháng ceftazidime



Qua tiếp xúc chất tiết

ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN CỦA MỘT SỐ VIRUS 

(CÚM A_H5N1/H1N1, SARS, LAO, SỞI,…)

Qua giọt bắn

Qua khoâng khí
trong trường hợp có làm 
thủ thuật tạo giọt khí dung



Đường lây truyền bệnh (1)

Bệnh nhân lây khuẩn



Đường lây truyền bệnh (2)

Phát tán nguồn bệnh từ bệnh nhân nhiễm khuẩn



Đường lây truyền bệnh (3)

Vùng lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác



Đường lây truyền bệnh (4)

Phương thức phát tán nguồn bệnh



Triển khai một chương trình cải

tiến KSNK có đem lại hiệu quả giảm 

NKBV, giảm chi phí,..?

VẤN ĐỀ



CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN KSNK

• Là một hoạt động tất yếu
• Tất cả các CSK-CB đều phải có chương trình giám

sát phát hiện những lỗ hổng trong công tác KSNK 
từ đó thiết lập chính sách can thiệp hiệu quả giúp
giảm nguy cơ NKBV.
•Đảm bảo an toàn cho người bệnh, NVYT, cộng

đồng,
•Chi phí hiệu quả
•Nâng cao chất lượng và uy tính nghành y tế



CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN KSNK HIỆU QUẢ
1. Tổ chức tốt hệ thống KSNK: từ con người đến Cơ sở vật

chất cho triển khai hoạt động KSNK
2. Triển khai gíam sát thực hành và dịch tễ học NKBV
3. Áp dụng các biện pháp cách ly phòng ngừa trong BV
4. Xây dựng chính sách kiểm soát sử dụng KS trong BV
5. Phòng ngừa NKBV tại một số vị trí thường gặp:

§ NK huyết
§ Viêm phổi bệnh viện,
§ NK vết mổ
§ NK tiết niệu



HỆ THỐNG TỔ CHỨC KSNK 
TRONG CÁC CƠ SỞ KBCB



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
BỆNH CỦA CƠ SỞ KBCB TRÊN 150 GIƯỜNG BỆNH



Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng KSNK
1. Tổ chức:
a) Hội đồng KSNK do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết
tắt là Giám đốc) quyết định thành lập.
b) Chủ tịch hội đồng KSNK là Giám đốc.
c) Thư ký Hội đồng KSNK là trưởng khoa KSNK hoặc người được giao nhiệm vụ
phụ trách KSNK.
d) Các thành viên Hội đồng KSNK là đại diện lãnh đạo các khoa lâm sàng, cận lâm
sàng và các phòng chức năng, trong đó tối thiểu phải có sự tham gia của lãnh đạo
các phòng chức năng, khoa vi sinh/xét nghiệm, khoa dược và một số khoa lâm
sàng có nguy cơ NKBV cao.

2. Nhiệm vụ:
a) Tư vấn cho Giám đốc về KSNK trong cơ sở KBCB và tư vấn về việc sửa chữa,
thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế trong cơ sở phù hợp với KSNK.
b) Tham gia giám sát, đào tạo, nghiên cứu khoa học về KSNK.
c) Xem xét, đánh giá và định hướng việc thực hiện KSNK của cơ sở.



Tổ chức và nhiệm vụ của mạng lưới KSNK
1. Tổ chức:
Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn do Giám đốc quyết định thành lập và giao nhiệm
vụ, gồm đại diện các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Mỗi khoa cử ít nhất một bác sĩ
và một điều dưỡng hoặc hộ sinh hoặc kỹ thuật y kiêm nhiệm tham gia mạng lưới
kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Nhiệm vụ:
a) Tham gia tổ chức thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa theo phân công của
giám đốc và hướng dẫn kỹ thuật của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc
của người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà
người bệnh và khách thăm tại khoa thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm
khuẩn.
c) Định kỳ và đột xuất báo cáo lãnh đạo khoa và trưởng khoa kiểm soát nhiễm
khuẩn hoặc người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn về tình hình nhiễm khuẩn bệnh
viện, tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế, học viên,
người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại khoa.



Giám sát
• Thuyết phục NVYT tuân thủ nghiêm ngặt thực hành KSNK trong bệnh

viện, thông qua những kết quả giám sát để phản hồi, góp ý và đưa ra
những khuyến cáo thích hợp để người NVYT tuân theo.

• Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng ngừa triển khai trong bệnh
viện như thế nào,

• Đưa ra những quy định, những cải tiến trong công tác thực hành
KSNK thông qua kết quả giám sát đã được thực hiện,



Các loại giám sát thường được sử dụng

Gíam sát thực hành các biện pháp giảm NKBV:
• Gíam sát tuân thủ VST, Vệ sinh môi trường
• Giám sát tuân thủ thực hành các gói giải pháp nhằm giảm NKBV 

trên những người bệnh có thực hiện thủ thuật xâm lấn: đặt catheter 
mạch máu trung tâm, đặt thông tiểu, thở máy và phẫu thuật,..

• Giám sát tai nạn nghề nghiệp ở NVYT

• Gíam sát thực hành mặc phương tiện PHCN theo tình huống,…
• Gíam sát sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật,….



Giám sát thực hành tuân thủ:
• Các quy trình (SOP)
• Gói giải pháp ngăn ngừa NKBV (Bundle), tỷ lệ tuân thủ của NVYT

Giám sát phát hiện ca NKBV
• Chỉ số NKBV: Tỷ suất NK đường máu trên BN có đặt catheter, NKTN, NKVM 

sau phẫu thuật, VP trên NB thở máy
• Vi khuẩn đa kháng: Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus,…
• Nhiễm khuẩn ở khoa ICU trên BN có dụng cụ xâm lấn,

Các loại giám sát thường được sử dụng



Giám sát thực hành tuân thủ Vệ sinh tay



Kết quả giám sát NKBV 2016-2017 
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Figure 1: Distribution of nosocomial infection rates/monthly over time

Phân tích và phiên giải kết quả



Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay theo thời gian
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Figure 2: Percentage distribution of hand hygiene compliance/monthly over time

Triển khai giám sát hàng tháng
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Đánh giá hiệu quả của giám sát tuân thủ vệ sinh tay lên NKBV
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Figure 3: Evaluation of the effectiveness of hand hygiene compliance on HAI
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Triển khai giám sát hàng tháng
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PHÂN BỐ TUÂN THỦ VỆ SINH TAY
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Monitoring results of surgeon's hand washing water, domestic water and
wastewater are qualified without microorganisms (2017, 2018, 2019)
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Phân tích dữ liệu
• Biểu đồ:
• Đường biểu diễn: Thấy được các khuynh hướng
• Cột bánh
• Bar chart: Không thấy được khuynh hướng



Mục tiêu phân tích

• Phát hiện sự thay đổi có ý nghĩa thống kê của những tỷ lệ
NKBV, tỷ lệ không tuân thủ,….
• Phát hiện những khoảng trống (gap) trong thực hành chăm sóc
NB thường gặp,
• Sự thay đổi của các nguyên nhân có tính hằng định
• Sử dụng những thuật toán học giúp đánh giá mức độ nguy cơ
của những khoảng trống (gap) phát hiện được,
• Tìm những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ có tính chỉ điểm



Giám sát phát hiện các ca NKBV



Báo cáo dữ liệu

Trung bình 13,7% / tháng



Phân bố theo tháng

Chỉ số SSI mong muốn  < 10%

Chỉ số SSI hiện tại < 13,7%



Báo cáo và phản hồi

Ai?: 
• Những người trực tiếp thực hiện: bác sĩ, điều dưỡng, 

NVYT khác
• Nhà quản lý: lãnh đạo bệnh viện, ngành
• Dịch tễ: ngăn chặn kịp thời

Khi nào?
• Thời gian sớm nhất có thể được,



Các 
bước 
tiến 
hành 
can 
thiệp 
cải tiến 
chất 
lượng 



Biện pháp khác
1. Kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc và chính sách sử dụng kháng sinh
trong bệnh viện (Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật)

2. Đảm bảo cung cấp dụng cụ vô khuẩn cho người bệnh (Đơn vị TKTT)
và quản lý hoá chất khử khuẩn tiệt khuẩn.

3. Đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện: xanh, sạch đẹp và an toàn
4. Đảm bảo cung cấp đồ vải đủ, chất lượng và an toàn cho NB, NVYT
5. Đảm bảo cung cấp dịch vụ ăn uống cho người bệnh và NVYT đầy đủ
và an toàn vệ sinh thực phẩm

6. Phòng ngừa cho NVYT khi phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh do tai
nạn nghề nghiệp hoặc tiếp xúc với người bệnh mắc bệnh truyền
nhiễm gây dịch

7. Triển khai ứng phó với tình hình dịch bệnh kịp thời, không để lây
nhiễm xảy ra trong bệnh viện và lan ra cộng đồng



Chu trình cải tiến liên tục
(Deming Cycle )

Thực hiện

Kế hoạch chất lượng

Kiểm tra

Chỉnh sửa/
Cải thiện

Quy trình cải thiện liên tục

Kế hoạch






