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KẾ HOẠCH 

Cấy vi sinh định kỳ tại các khoa lâm sàng trọng điểm 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 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa Gây mê hồi sức trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo quyết định số 3916/QĐ-BYT 

ngày 28/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Căn cứ Bộ tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo 

Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn về việc giám sát vi sinh tại 

các khoa lâm sàng trọng điểm, Bệnh viện xây dựng Kế hoạch cấy vi sinh định 

kỳ tại các khoa lâm sàng trọng điểm năm 2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

-  Duy trì, đảm bảo các điều kiện vi sinh an toàn, giảm thiểu các nguy cơ 

nhiễm khuẩn ở người bệnh và giảm lây nhiễm ở nhân viên y tế trong quá trình 

chăm sóc người bệnh. 

-  Đánh giá toàn diện chất lượng vi sinh tại các khoa lâm sàng trọng điểm 

bao gồm không khí, bề mặt môi trường, môi trường nước và dụng cụ y tế, đồ vải 

phẫu thuật, bông băng gạc sau tiệt khuẩn tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

2. Yêu cầu 

 - Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo sự tham gia, phối hợp của tất cả 

các khoa/phòng liên quan. 

-  Đảm bảo đầy đủ về nhân lực và phương tiện để thực hiện cấy vi sinh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cấy vi sinh Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức 

- Vị trí cấy: Môi trường buồng phẫu thuật gồm không khí, bề mặt môi 

trường buồng phẫu thuật (mặt bàn, tường, sàn nhà trước và sau mổ), nước rửa 

tay ngoại khoa. 

- Số lượng mẫu: 14 mẫu (03 mẫu không khí, 02 mẫu mặt bàn, 02 mẫu 

tường, 02 mẫu sàn nhà trước mổ, 02 mẫu sàn nhà sau mổ, 03 mẫu nước rửa tay 

ngoại khoa). 

- Tần suất: cấy vi sinh 03 tháng/01 lần. 
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2. Cấy vi sinh khoa Hồi sức tích cực chống độc 

- Vị trí cấy: Môi trường không khí buồng bệnh, bề mặt môi trường buồng 

bệnh (tường, tủ đầu giường, ga giường), nước bình làm ẩm oxy, nước cất. 

- Số lượng mẫu: 13 mẫu (03 mẫu không khí, 02 mẫu tường, 02 mẫu tủ đầu 

giường, 02 mẫu ga giường, 02 mẫu nước làm ẩm bình oxy, 02 mẫu nước cất). 

- Tần suất: cấy vi sinh 03 tháng/01 lần. 

3. Cấy vi sinh khoa Nội thận tiết niệu lọc máu 

-Vị trí cấy: Vòi nước đầu nguồn, vòi nước rửa quả lọc, nước RO, vòi nước 

giữa phòng lọc thận, vòi nước cuối phòng lọc thận. 

-Số lượng mẫu: 10 mẫu (02 mẫu vòi nước đầu nguồn, 02 mẫu vòi nước 

rửa quả lọc, 02 mẫu nước RO, 02 mẫu vòi nước giữa phòng lọc thận, 02 mẫu vòi 

nước cuối phòng lọc thận). 

- Tần suất: cấy vi sinh 03 tháng/01 lần 

4. Cấy vi sinh Trung tâm bệnh nhiệt đới 

 - Vị trí cấy: Môi trường không khí buồng bệnh và buồng thủ thuật, bề mặt 

môi trường buồng bệnh và buồng thủ thuật (tường, tủ đầu giường, ga) 

 - Số lượng mẫu: 14 mẫu (03 mẫu không khí, 03 mẫu tường, 02 mẫu tủ đầu 

giường, 02 mẫu tường, 02 mẫu ga giường) 

 - Tần suất: cấy vi sinh 03 tháng/01 lần. 

5. Cấy vi sinh khu vực Can thiệp tim mạch 

-Vị trí cấy: Môi trường không khí buồng thủ thuật, bề mặt môi trường 

buồng thủ thuật (tường, tủ đầu giường, ga). 

- Số lượng mẫu: 10 mẫu (02 mẫu không khí, 02 mẫu tường, 02 mẫu tủ đầu 

giường, 02 mẫu tường, 02 mẫu ga giường). 

 - Tần suất: cấy vi sinh 03 tháng/01 lần. 

6. Cấy vi sinh dụng cụ y tế, đồ vải phẫu thuật, bông băng gạc sau tiệt 

khuẩn tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Vị trí cấy: Dụng cụ y tế sau tiệt khuẩn, đồ vải phẫu thuật sau tiệt khuẩn, 

dao điện sau tiệt khuẩn, bộ máy thở sau tiệt khuẩn, bông băng gạc sau tiệt 

khuẩn, quần áo xanh sau giặt sấy. 

- Số lượng mẫu: 12 mẫu (02 mẫu dụng cụ y tế sau tiệt khuẩn, 02 mẫu đồ 

vải phẫu thuật sau tiệt khuẩn, 02 mẫu dao điện sau tiệt khuẩn, 02 mẫu bộ máy 

thở sau tiệt khuẩn, 02 mẫu bông băng gạc sau tiệt khuẩn, 02 mẫu quần áo xanh 

sau giặt sấy. 

- Tần suất: cấy vi sinh định kỳ 03 tháng/01 lần. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

-  Lập kế hoạch cấy khuẩn. 
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- Phối hợp với khoa Vi sinh tiến hành đi lấy mẫu. 

- Nhận kết quả nuôi cấy vi sinh, tổng hợp và đưa ra biện pháp khắc phục 

ngay nếu kết quả xét nghiệm vượt quá tiêu chuẩn quy định. 

2.  Khoa Vi sinh 

- Xây dựng lịch và triển khai thực hiện cấy vi sinh đúng quy định. 

- Đề nghị khi lấy mẫu ghi đầy đủ thông tin: ngày giờ lấy mẫu, buồng phẫu 

thuật lấy mẫu là buồng số bao nhiêu. 

- Khi tiến hành lấy mẫu đề nghị khoa Vi sinh liên hệ với khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn để phối hợp thực hiện. 

3. Các khoa trọng điểm: Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và 

khoa Vi sinh thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch cấy vi sinh định kỳ theo quy định tại các khoa lâm 

sàng trọng điểm năm 2023, yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (b/c); 

- Khoa, phòng,TT (t/h); 

- Lưu: VT, KSNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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