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SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:         /KH-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày    tháng 02 năm 2023 

 

                                                     KẾ HOẠCH 

    Kiểm tra, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2023 

 

        Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

        Căn cứ Thông tư 20/2021/TT-BYT ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2021 

quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

        Căn cứ Bộ tiêu chí chất Quản lí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế; 

        Căn cứ Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc ban 

hành hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật; 

         Căn cứ Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2017 về việc phê 

duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

        Thực hiện mục tiêu trọng tâm về kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023, Bệnh 

viện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023, cụ 

thể như sau: 

         I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

         - Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người 

bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. 

         - Tăng cường hoạt động và hiệu quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. 

         - Phát hiện và hạ thấp các nguy cơ gây nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi 

phí điều trị, giảm ngày nằm viện của người bệnh. 

 -  Giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

         1. Nội dung giám sát 

1.1. Giám sát tuân thủ vệ sinh tay 

Kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tuân thủ các quy định về vệ sinh tay của 

nhân viên y tế, học viên.  

1.2. Giám sát vệ sinh môi trường 

Tổ chức thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường theo đúng quy định, đảm 

bảo vệ sinh khoa phòng, vệ sinh ngoại cảnh, chất lượng môi trường nước, môi 
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trường bề mặt, môi trường không khí cho từng khu vực theo quy định của Bộ Y 

tế và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

1.3. Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn 

Kiểm tra tuân thủ phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây 

truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế, người 

bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm. 

1.4. Giám sát quản lý, xử lý thiết bị, dụng cụ y tế và quản lí hoá chất vật 

tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thực hiện quản lý, xử lý dụng cụ y tế tập trung, kiểm soát việc xử lý thiết 

bị, dụng cụ y tế tái sử dụng đảm bảo an toàn, chất lượng. 

- Bảo quản thiết bị, dụng cụ y tế sau xử lý đảm bảo vô khuẩn trước khi sử dụng.  

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ về quy định, xử lý thiết bị, dụng cụ y tế 

tại các khoa, phòng. 

1.5. Giám sát quản lý chất thải 

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy định về quản lý chất thải, 

đảm bảo chất thải được phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý an toàn theo đúng quy định. 

1.6. Giám sát quản lý và xử lý đồ vải 

- Cung cấp đồ vải cho người bệnh, nhân viên y tế hàng ngày và ngay khi cần 

- Xử lý tại nguồn đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải có máu, dịch tiết sinh học 

phải được xử lý riêng đảm bảo an toàn. 

- Bảo quản đồ vải sau khi xử lý trong tủ, kệ đảm bảo sạch, vô khuẩn và 

được vận chuyển riêng bằng phương tiện chuyên dụng.         

- Kiểm tra chất lượng và thường xuyên kiểm tra, giám sát, chất lượng xử lý 

đồ vải y tế. 

1.7. Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 

Giám sát, báo cáo các trường hợp bị nhiễm khẩn liên quan đến thực phẩm 

được sử dụng tại Bệnh viện. 

1.8. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy 

cơ gây dịch 

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa trọng điểm, nhóm người 

bệnh trọng điểm: 

+ Khoa trọng điểm: Phẫu thuật gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực chống 

độc, Trung tâm bệnh nhiệt đới, Cấp cứu… 

+ Người bệnh trọng điểm: các đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như 

người bệnh thở máy, người bệnh phẫu thuật, người bệnh suy giảm miễn dịch, 

người bệnh làm các thủ thuật/can thiệp như thông tiểu, đặt catheter, đặt đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm, đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại vi …. 
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- Giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu nhiễm khuẩn bệnh viện, vi 

khuẩn kháng thuốc kháng sinh, các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch. 

- Thực hiện biện pháp can thiệp kịp thời nhằm làm giảm nhiễm khuẩn bệnh 

viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch. 

       2. Công cụ giám sát 

Giám sát dựa trên công cụ có sẵn: bảng kiểm, phiếu đánh giá trong các quy 

trình liên quan đã ban hành trong hệ thống văn bản Bệnh viện theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 ngày 22/08/2022. 

       3. Đối tượng giám sát 

 - Nhân viên y tế 

 - Học viên 

       - Hộ lý 

 - Nhân viên vệ sinh 

 - Người bệnh và người nhà người bệnh. 

4. Thời gian 

- Bắt đầu thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên từ tháng 1 năm 2023. 

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, thực hiện giám sát nhiễm khuẩn vết mổ 

theo phương pháp cắt ngang 02 lần/năm, dự kiến vào tháng 04/2023 và tháng 

09/2023. 

III. KINH PHÍ 

Theo quy chế chi tiêu nội của Bệnh viện và từ các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Tổ chức tập huấn, giám sát, hướng dẫn nhân viên y tế, học viên, nhân viên 

vệ sinh công nghiệp, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm thực 

hiện các quy định, quy trình liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ đến Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện. 

2. Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn 

 - Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhân viên y tế tại 

đơn vị mình, thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn liên quan đến kiểm 

soát nhiễm khuẩn. 

- Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất đến Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. 

3. Phòng Tài chính kế toán 

Thực hiện kiểm tra, giám sát thực chi chi phí phương tiện triển khai kế hoạch 

và thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

4. Các khoa, phòng, trung tâm 
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- Kiểm tra, giám sát nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và 

khách thăm tại khoa thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Phối hợp khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức giám sát, đánh giá công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn của khoa, phòng. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện 

năm 2023, yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm liên quan nghiêm túc triển khai 

và phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện tốt các nội dung của kế 

hoạch./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (B/c); 

- Các khoa, phòng, TT (T/h); 

- Lưu: VT, KSNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hoàng Chí Thành 
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