
 

PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM 

VIRUS CÚM TRONG BỆNH VIỆN 
 



Hướng dẫn của Bộ Y tế 
1. Nguyên tắc 

2. Tổ chức khu vực cách ly trong bệnh viện 

3. Phòng ngừa cho ngƣời bệnh và khách đến thăm 

4. Phòng ngừa cho nhân viên y tế 

5. Xử lý dụng cụ y tế, đồ vải và dụng cụ dùng cho ngƣời bệnh 

6. Xử lý ngƣời bệnh tử vong 

7. Các biện pháp phòng bệnh chung 

8. Dự phòng bằng thuốc kháng vi rút 

9. Vắc xin phòng bệnh đặc hiệu 

 



Nguyên tắc kiểm soát cúm A 
1. Cảnh giác, phát hiện sớm các trƣờng hợp bệnh 

2. Tổ chức cách ly kịp thời, ngay khi nghi ngờ 

3. Ƣu tiên bảo vệ nhân viên y tế 

4. Tăng cƣờng vệ sinh cá nhân, sử dụng đúng phƣơng 

tiện phòng hộ cá nhân 

5. Thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh môi trƣờng 



Virus cúm lây từ người sang người 

qua đường nào? 



Đƣờng giọt bắn 

Đƣờng tiếp xúc 

Đƣờng không khí 

(khi làm thủ thuật tạo khí dung) 



Phòng ngừa chuẩn  

Phòng ngừa bổ sung  

Tiếp xúc  Giọt bắn  Không khí 

Tùy thuộc vào đƣờng lây truyền  



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂY QUA TIẾP XÚC  

 Mang găng sạch và áo choàng khi đi vào phòng  

 Tháo găng và áo choàng trước khi ra khỏi phòng. Rửa tay sau khi tháo 

PTPHCN 

 Tránh dùng tay sờ vào mặt, miệng vì tay có thể bị nhiễm 

 Sử dụng dụng cụ riêng cho từng bệnh nhân và luôn làm sạch và khử khuẩn 

dụng cụ trước khi sử dụng cho bệnh nhân khác 

 Hạn chế vận chuyển bệnh nhân 

 Đặt bệnh nhân trong phòng riêng hoặc phòng chung cho từng nhóm bệnh  



 

PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN QUA GIỌT BẮN  

 

 Nếu xếp chung với bệnh nhân khác phải giữ một khoảng 

cách xa thích hợp (trên 1 mét) 

 Mang khẩu trang, nhất là với những thao tác cần tiếp xúc 

gần (<1m) với bệnh nhân  

 Hạn chế tối đa vận chuyển bệnh nhân, đeo khẩu trang cho 

bệnh nhân  



Phòng ngừa qua giọt bắn đòi hỏi sử dụng khẩu trang 

y tế khi đứng trong khoảng cách 1 mét từ bệnh nhân 
 Áp dụng bất kỳ khi nào chăm sóc bn nghi ngờ hay xác 

định có bệnh lây truyền qua giọt bắn 

Cần nhớ!! 

Khẩu trang y tế - Hình thể có 

thể khác nhau 



 Một vài bệnh nguyên lây truyền qua những giọt phân tử 

nhỏ có khả năng lây nhiễm trong khoảng cách xa hơn 1 

mét 

 Lao phổi, sởi, và thủy đậu lây truyền qua đường không khí 

 Khi một bệnh hô hấp mới đầu tiên xuất hiện (chưa được 

báo cáo trước đây), khả năng lây truyền qua đường không 

khí nên luôn được xem xét 

 

      Phòng ngừa lây truyền qua đường không khí 
  



 Lây truyền qua đường khí do những giọt phân tử nhỏ có 

thể xảy ra ở những bệnh thường lây truyền qua giọt bắn 

do những phân tử lớn hơn (v.d. Cúm người và SARS) 

 Khí dung được tạo ra từ những bệnh nhân bị nhiễm trong 

một số thủ thuật được tiến hành trong phòng không có 

thông khí tốt làm lây nhiễm cho người khác, ví dụ trong khi 

hút đàm hay đặt nội khí quản 

Lây truyền qua đường không khí 



 Đặt bn ở những khu vực thông khí tốt, Cách ly những bn khác   

 Đặt bn ở phòng cách ly đƣờng khí, với >12 ACH và kiểm soát 

đường khí đưa ra khỏi hành lang và hướng về phía ngòai, nếu có 

thể 

   Ghi chú: Có thể kiểm tra hướng khí bằng một khăn giấy 

 Sử dụng khẩu trang hô hấp khi đi vào vùng có nguy cơ cao, 

đảm bảo phải kiểm tra độ chặt của khẩu trang trước mỗi lần sử 

dụng 

 

Phòng ngừa lây qua đường không khí   
 



KHUYẾN CÁO CỦA WHO 
Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa lây qua đƣờng giọt 

bắn khi chăm sóc trực tiếp BN nghi ngờ hay xác định 

nhiễm cúm A(H1N1). 

Sử dụng khẩu trang ngoại khoa 

Chú trọng vệ sinh bàn tay 



Trong khi áp dụng phòng ngừa chuẩn, nếu có nguy cơ 

bắn tóe vào mặt: 

 Sử dụng khẩu trang ngoại khoa, kết hợp với mắt 

kính và /hoặc mặt nạ che mặt. 

 Mặc áo choàng, mang găng sạch 

 ĐỪNG QUÊN VỆ SINH TAY SAU KHI THÁO 

BỎ PHƢƠNG TIỆN PHÒNG HỘ 



Khi tiến hành các thủ thuật tạo khí dung (đặt nội khí 

quản, hút dịch đƣờng thở, hồi sức ngƣng tim thở, nội 

soi khí quản, giải phẫu tử thi…): 

 Mang khẩu trang hô hấp đặc biệt (N95) 

 Kính/mặt nạ bảo vệ mắt 

 Áo choàng dài tay 

 Găng 



TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÁCH LY 
Nguyên tắc cách ly: 

 Thực hiện với mọi bệnh nhân nghi ngờ. 

 Thực hiện ngay tại nơi phát hiện. 

 Bố trí bệnh nhân vào buồng riêng. 

 Có thể bố trí các bệnh nhân nghi ngờ vào cùng một buồng, cách nhau ít 

nhất là 1 mét. 

 Phân biệt BN nghi ngờ và BN đã xác định là cúm A (H1N1). 

 Hạn chế tiếp xúc với các bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã đƣợc xác định cúm A 

(H1N1).  



TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÁCH LY 

Chuẩn bị phòng cách ly: 

 Có đủ đồ dùng cá nhân cho bệnh nhân. 

 Bệnh nhân nên được trang bị các dụng cụ, phương tiện chăm sóc 

riêng (như ống nghe, nhiệt kế và huyết áp kế). 

 Bố trí một xe đẩy ở bên ngoài cửa để đựng các phương tiện phòng 

hộ cá nhân (có danh mục kèm theo) 

 Có một thùng có nắp đậy phía ngoài cửa buồng để đựng các dụng 

cụ cần khử khuẩn và tiệt khuẩn.  

 Có đầy đủ các phương tiện để làm sạch và khử khuẩn dụng cụ 

trong phòng bệnh nhân. Làm sạch ngay tại buồng cách ly sẽ hạn 

chế nhiễm khuẩn chéo. 



TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÁCH LY 



TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÁCH LY 
Vận chuyển BN cần cách ly: 

 Hạn chế chuyển BN ra khỏi buồng cách ly. Tốt nhất là thực hiện các 

xét nghiệm chẩn đoán tại giường. 

 Nếu bắt buộc phải chuyển BN, nhân viên vận chuyển phải mang 

phương tiện phòng hộ và rửa tay sau khi kết thúc công việc. Bệnh 

nhân nhất thiết phải mang khẩu trang trong suốt thời gian vận 

chuyển. 

 Phương tiện vận chuyển phải được khử khuẩn sau khi kết thúc. 

 Nơi được tiếp nhận bệnh nhân cần được thông báo chuẩn bị đón 

tiếp trước khi vận chuyển. 



Tất cả ngƣời bệnh, ngƣời nghi ngờ mắc bệnh phải 

mang khẩu trang ngoại khoa khi ở trong buồng bệnh 

cũng nhƣ khi đi ra ngoài buồng bệnh. Ngƣời bệnh cần 

đƣợc hƣớng dẫn vệ sinh đƣờng hô hấp. 

 Khi vận chuyển ngƣời bệnh cần báo trƣớc cho nơi 

tiếp đón. Ngƣời bệnh và ngƣời chuyển ngƣời bệnh 

cần mang đầy đủ phƣơng tiện phòng hộ cá nhân. Khử 

khuẩn các phƣơng tiện vận chuyển sau khi dùng. 

Trƣờng hợp ngƣời nhà chăm sóc ngƣời bệnh hoặc 

tiếp xúc với ngƣời bệnh phải đƣợc hƣớng dẫn, đăng 

ký và áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm nhƣ 

nhân viên y tế. 

 

PHÒNG NGỪA CHO NGƯỜI BỆNH & KHÁCH ĐẾN THĂM 





PHÒNG NGỪA CHO NHÂN VIÊN Y TẾ 
 Luôn có sẵn các PTPHCN để nhân viên y tế có thể sử dụng ngay mỗi khi 

cần. 

 Mọi nhân viên y tế cần đƣợc tập huấn về phƣơng thức lây truyền và tuyệt 

đối tuân thủ các hƣớng dẫn về cách ly phòng ngừa. 

 Nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ hoặc bệnh nhân cúm A 

(H1N1) cần đƣợc quản lý và uống thuốc dự phòng. 

 NVYT bị phơi nhiễm khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh và phải đƣợc 

khám, xét nghiệm và đƣợc cách ly nhƣ ngƣời bệnh.  

 Mọi nhân viên y tế không đƣợc tự tiện uống Tamiflu dự phòng khi không 

bị phơi nhiễm. 



SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN 

Ai là người sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân? 

 Tất cả NVYT, những ngƣời trực tiếp chăm sóc bệnh nhân (bác sĩ, điều 

dƣỡng, KTV X-quang…) 

 Tất cả những NVYT hỗ trợ khác nhƣ bảo mẫu và hộ lý (những ngƣời làm 

vệ sinh) 

 Tất cả nhân viên trong phòng xét nghiệm lấy bệnh phẩm để điều tra truy 

tìm vi rút cúm A (H1N1). 

 Tất cả những NVYT tại đơn vị tiệt khuẩn xử lý dụng cụ đã sử dụng cho 

bệnh nhân cúm A (H1N1) 

 Những thành viên trong gia đình hoặc khách đến thăm. 



PTPHCN cho phòng ngừa chuẩn 

Vệ sinh bàn tay Găng tay Áo choàng  
với nhiều loại – nhiều dạng  

Khẩu trang y tế 
 với nhiều loại – nhiều dạng 

Kính bảo vệ mắt  
với nhiều dạng – nhiều loại 



SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN 

PHÒNG HỘ CÁ NHÂN 

1. Rửa tay hoặc sát trùng tay với cồn  

2. Khẩu trang 

3. Mắt kính 

4. Mũ 

5. Quần 

6. Ủng/bao giày 

7. Áo choàng 

8. Găng 

Khi vào buồng cách ly: 

, nếu sử dụng khẩu trang dùng lại 

, nếu sử dụng áo choàng dùng lại 



Trƣớc khi vào buồng cách ly 



SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN 

PHÒNG HỘ CÁ NHÂN 

 

 



Cách mang khẩu 

trang N 95 





SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN 

PHÒNG HỘ CÁ NHÂN 

1. Tháo găng  

2. Rửa tay 

3. Cởi áo choàng 

4. Cởi ủng/bao giày 

5. Cởi quần 

6. Rửa tay 

7. Tháo kính 

8. Tháo mũ 

9. Tháo bỏ khẩu trang 

10. Rửa tay 

11. Ra khỏi phòng rửa tay lần nữa 

Khi ra khỏi buồng cách ly: 



XỬ LÝ MẪU BỆNH PHẨM  
Bệnh phẩm phải đƣợc vận chuyển trong túi chống 

thủng, có túi có thể tự hàn riêng 

Nhân viên vận chuyển cần phải đƣợc đào tạo về kỹ 

thuật an toàn 

Vận chuyển bằng ngƣời, không nên bằng máy  

Nhân viên lấy mẫu phải mang dụng cụ phòng hộ 

Ghi rõ bệnh phẩm “Cúm H1N1” và phải báo trƣớc 

cho phòng thí nghiệm  



Tái sử dụng (đối với loại DC có thể dùng nhiều lần) 

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ 
Dụng cụ dơ Chất thải y tế lây nhiễm 

Làm sạch ngay Khử khuẩn tại chỗ bằng hóa chất 

Khử khuẩn bằng hóa chất lần 2 Hấp tiệt khuẩn Đóng gói 

Dụng cụ vô trùng 

TẠI KHU VỰC CÁCH LY 

Túi nilon 

màu vàng 

TẠI ĐƠN VỊ TIỆT KHUẨN TRUNG TÂM 



QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỒ VẢI  

BUỒNG CÁCH LY 

Đồ vải dơ 

Túi kín 

không thấm 

Túi kín 

không thấm 

Túi kín bên ngoài 

buồng cách ly 

 

NHÀ GIẶT 

Giặt như những đồ 

vải lây nhiễm khác 
Gột bỏ bớt chất hữu cơ 

Không được giũ đồ vải 



QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
BUỒNG CÁCH LY 

C
h

ấ
t 

th
ả

i 
rắ

n
 Túi nilon 

màu vàng 

Túi nilon 

màu vàng 

Túi nilon màu vàng 

ngoài buồng cách ly 

 

 

NHÀ RÁC 

Y TẾ 

Thiêu đốt tập trung 

như những chất thải 

lây nhiễm khác 

Mọi chất thải phát sinh 

đều là xem là rác y tế 

Thùng đựng 

vật sắc nhọn Sắc nhọn 

Không sắc nhọn 

Chất thải lỏng HỆ THỐNG XỬ LÝ THƢỚC THẢI 

“Chất thải bệnh nhân c
ú

m
 A

/H
1

N
1

” 

Thùng đựng 

vật sắc nhọn 



 Quản lý chất thải 





VỆ SINH BỀ MẶT TRONG KHU VỰC CÁCH LY 

 Sàn nhà cần được lau theo quy trình hai xô, không quét khô hoặc 

sử dụng máy hút bụi trong khi làm sạch/khử khuẩn bề mặt. 

 Không sử dụng thảm trong khu vực chăm sóc, điều trị bệnh nhân đề 

có thể dễ dàng khử khuẩn, làm sạch các bề mặt. 

 Các bề mặt xung quanh bệnh nhân cần được làm sạch, khử khuẩn 

ngay sau khi thực hiện các quy trình như: Đặt nội khí quản, khí 

dung, nội soi phế quản, thông khí áp lực dương qua mặt nạ (BiPAP, 

CPAP). 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp dự phòng cơ bản khi làm vệ 

sinh bề mặt dính máu/dịch cơ thể. 



KHỬ KHUẨN LẦN CUỐI CÁC BUỒNG BỆNH VÀ XE CHUYÊN 

CHỞ BN CÚM A/H1N1 
1. Chuẩn bị phƣơng tiện: 

 Máy phun hoá chất, hoặc bình xịt có chứa chlorine, 

phƣơng tiện PHCN. 

2. Các bƣớc thực hiện: 

 Rửa tay 1 

 Mặc PTPHCN 

 Đóng kín cửa buồng bệnh trong suốt thời gian phun, 

 Phun hoá chất lên bề mặt theo chiều chuyển động hình sin 

với nồng độ 2-5%, cứ 50ml/m2. 

 Sau 4 giờ mở cửa phòng, 

 Lau lại nƣớc sạch máy móc, giƣờng nằm. 

 Rửa tay 2 

 Thay trang phục 

 Rửa tay 3 



 
XỬ LÝ NGƯỜI BỆNH TỬ VONG 

 Ngƣời bệnh tử vong phải đƣợc khâm liệm theo 

quy định phòng chống dịch, phải khử khuẩn 

bằng dung dịch khử khuẩn. 

Chuyển tử thi đến nơi chôn cất hoặc hoả táng 

bằng xe riêng và đảm bảo đúng quy định 

phòng lây nhiễm. 

Tử thi phải đƣợc chôn cất hoặc hoả táng trong 

vòng 24 giờ. 

 



XỬ LÝ THI HÀI 



Các biện pháp phòng bệnh chung  

Trong vùng có dịch phải đeo khẩu trang. 

Tăng cƣờng rửa tay. 

Vệ sinh cá nhân, súc miệng - họng bằng các 

thuốc sát khuẩn. 

Tránh tập trung đông ngƣời khi có dịch xảy ra. 



Dự phòng bằng thuốc kháng vi rút  

Đối tượng: Nhân viên y tế và những ngƣời trực 

tiếp chăm sóc ngƣời bệnh nhiễm cúm lợn A 

(H1N1). 

 Phơi nhiễm: Tiếp xúc gần (< 1 mét) không 

mang phương tiện phòng hộ cá nhân. 

Liều dùng: Oseltamivir 75 mg, 1 viên/ngày x 7 

ngày. 



Vắc xin phòng bệnh đặc hiệu  

Hiện nay chƣa có vắc xin đặc hiệu với vi rút 

cúm lợn A (H1N1).  



Xin chân thành cảm ơn ! 




