
VỆ SINH TAY

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
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Tầm quan trọng của vệ sinh tay
trong kiểm soát nhiễm khuẩn

Các thời điểm vệ sinh tay –
phương pháp vệ sinh tay đúng

Phương thức vệ sinh tay



Ignaz Semmelweis

(1818 – 1865)

VỆ SINH TAY – TẦM QUAN TRỌNG

Khoa 1: bác sĩ & thực tập sinh Khoa 2: nữ hộ sinh

TỶ LỆ TỬ VONG DO NHIỄM KHUẨN SAU SINH TẠI 

BỆNH VIỆN Ở VIENNA – ÁO NĂM 1841 - 1846



- Can thiệp rửa tay bằng

nước Chlorine trước khi đỡ

sanh.

- Tỷ lệ tử vong do sốt hậu

sản giảm từ 18% xuống

còn 1,27%

=> VST là một thực hành

quan trọng trong giảm nhiễm

khuẩn bệnh viện.
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VỆ SINH TAY – TẦM QUAN TRỌNG

Các nghiên

cứu trên thế

giới

Tỷ lệ tuân thủ của NVYT khoảng 13 – 81%, trung bình là

40,5%.

Tỷ lệ tuân thủ của bác sỹ thường thấp hơn các nhóm NVYT 

khác.

Khu vực hồi sức, cấp cứu thường cao hơn các khu vực khác.

Các yếu tố ảnh hưởng: mang găng, thiếu dung dịch VST,…
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PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY

- Vi khuẩn thường trú: Không thể loại bỏ

nhưng có thể làm giảm mức độ định cư

bằng vệ sinh tay.

- Vi khuẩn vãng lai: nguyên nhân chính

gây nhiễm khuẩn bệnh viện (vi khuẩn

gây bệnh)



TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRÊN BÀN TAY

VỆ SINH TAY – TẦM QUAN TRỌNG

❖Vi khuẩn Gram âm:

Trực khuẩn Gram âm: E.coli, P.aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii,…

❖ Vi khuẩn Gram dương:

Cầu khuẩn gram dương: S.aureus, 

Pneumococcus,…

❖ Nấm: Candida spp,…

❖ Virus: Rotavirus, HBV, HCV, HIV,…



Nhân viên y 

tế

Bệnh nhânVSV trên da

VỆ SINH TAY – TẦM QUAN TRỌNG

PHƯƠNG THỨC LÂY TRUYỀN
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Lượng vi khuẩn trung bình có ở bàn tay NVYT là 5,4 log.

Mức độ ô nhiễm:

- Trực khuẩn Gram (-): chiếm 15% thường gặp là

A.baumannii, K.pneumoniae,..

- Tụ cầu vàng chiếm 11%.

Thời gian thủ thuật, thao tác càng dài lượng vi khuẩn

trên bàn tay càng lớn.

Bàn tay NVYT là phương tiện lây truyền bệnh quan trọng nhất trong

nhiễm khuẩn bệnh viện

RỬA TAY THƯỜNG XUYÊN RẤT QUAN TRỌNG!



 Làm sạch và loại bỏ vi khuẩn tạm trú

(vãng lai) trên bàn tay.

 Góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn

bệnh viện, nhiễm khuẩn cho bệnh nhân.

 Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và

nhân viên y tế.

VỆ SINH TAY – MỤC ĐÍCH
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VỆ SINH TAY – PHƯƠNG THỨC

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ LOẠI BỎ VSV TRÊN TAY

3. Kỹ thuật vệ sinh tay

4. Hóa chất vệ sinh tay

1. Thời gian vệ sinh tay

2. Mang đồ trang sức và

móng tay giả
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VST bằng dung dịch VST nhanh

• Tay không thấy bẩn bằng

mắt thường.

VST bằng xà phòng và nước

• Tay bẩn nhìn thấy bằng mắt

thường
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Mục đích

- Làm giảm nhanh lượng VK vãng lai trên da.

Chỉ định

- 5 thời điểm VST hoặc cấp cứu ngoại viện

Phương tiện

- Cồn

- Cồn + DD sát khuẩn (chlorhexidine, Povidine iode..)

Lợi ích

- Nhanh, dễ thực hiện

- Hiệu quả diệt khuẩn cao hơn xà bông thường

- Viêm da dị ứng ít gặp hơn

CHÀ TAY KHỬ KHUẨN

(RỬA TAY VỚI DUNG DỊCH CHỨA CỒN)
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SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CHỨA CỒN

Dung dịch cồn nồng độ 60% - 90% thể tích có hiệu

lực kháng khuẩn tốt nhất

Thời gian chà tay từ 20 giây - 30 giây.

Có khả năng làm biến tính protein → Hoạt tính kháng

khuẩn cao. Khả năng làm biến tính protein của cồn

giảm mạnh khi không có mặt nước.

=> DD VST/cồn nồng độ > 90%→ Hiệu lực kháng khuẩn giảm

Chế phẩm VST/cồn chứa 60 - 90 độ cồn ethanol

hoặc isopropanol hoặc kết hợp các loại cồn trên với

một chất khử khuẩn khác.



KHẢ NĂNG LÀM GIẢM VI KHUẨN  CỦA CÁC DUNG DỊCH RỬA TAY
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Đặc điểm Alcohol Iodine Chlorhexidine

Cơ chế tác dụng Thoái hóa protein

của VSV
Oxy hóa Tăng tính thấm

màng tế bào VSV

Phổ diệt khuẩn Gr (+), Gr (-), lao Gr (+), Gr (-) Gr (+), Gr (-), lao

Nấm Tốt Tốt Tốt

Vi rút Vừa Yếu Tốt

Nha bào Không Có Không

Thời gian tác dụng Nhanh Chậm Nhanh, kéo dài

Bị bất hoạt bởi
chất hữu cơ

Ít Nhiều Ít

Tác dụng phụ Khô da
Dị ứng da, có thể gây

suy giáp ở trẻ  sơ sinh
Kích ứng da

ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT VỆ SINH TAY



▪Sản phẩm cồn VST chứa isopropanol, ethanol hoặc n-propanol, hoặc 

kết hợp hai trong những thành phần này.

▪Hiệu lực khử khuẩn tay của chế phẩm VST chứa cồn chịu ảnh

hưởng:

- Loại cồn sử dụng;

- Nồng độ cồn/ trong dung dịch;

- Thời gian tiếp xúc với bàn tay;

- Khối ượng cồn sử dụng và tốc độ khô bàn tay khi khử khuẩn tay.
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VỆ SINH TAY BẰNG NƯỚC VÀ XÀ PHÒNG

 Dung dịch vệ sinh tay:

- Xà phòng thường: làm sạch tạy, không có tính khử

khuẩn.

- Xà phòng chứa hoạt chất khử khuẩn: Clohexidin

2% (dùng trong thủ thuật: lấy máu, hút đàm,…),

Clohexidin 4% (dùng trong phẫu thuật).

- Xà phòng chứa hoạt chất khử khuẩn được BYT

cấp phép.

▪ Cách làm khô: tốt nhất là làm khô tay bằng khăn

sạch hoặc khăn giấy sử dụng 1 lần.

=> Không dùng máy thổi khí để làm khô tay



VỆ SINH TAY – QUY TRÌNH
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ĐẾM KHÚM VI KHUẨN TRƯỚC VÀ SAU MỖI PHƯƠNG PHÁP

A: Không rửa tay

B: Rưa tay với xà bông thường

C: Rửa tay với Alcool

TRƯỚC SAU %GIẢM

RỬA TAY CỒN 271 35 83 %

RỬA TAYCHUẨN 232 69 58 %
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Không VST VST nhanh với dung dịch VST chứa cồn
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VỆ SINH TAY – NHỮNG LƯU Ý

- Tay phải hoàn toàn khô khi chăm sóc và thăm khám.

- Tránh chạm vật dụng, trang thiết bị không cần thiết => tránh lây nhiễm

từ môi trường đến bệnh nhân

- Các bước VST có thể thay đổi cho nhau nhưng phải đủ bước và đúng

kỹ thuật.

- Không bước VST nào có thể thay thế cho bước nào.

- VST đúng: VST đúng kỹ thuật dù là VST bằng nước và xà phòng hay 

VST bằng dung dịch VST chứa cồn.



 VST là một thực hành rất quan trọng trong hoạt động khám và chữa

bệnh.

 VST đủ bước và đúng kĩ thuật góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn do

chăm sóc y tế.

 Không bước nào có thể thay thế cho bước nào trong vệ sinh tay.

 Mang găng không thể thay thế cho vệ sinh tay.

VỆ SINH TAY – KẾT LUẬN




