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HƯỚNG DẪN 

XỬ LÝ BỆNH PHẨM AN TOÀN TẠI CÁC KHOA XÉT NGHIỆM 
 

1-Mục tiêu: 

Ngăn ngừa lây lan các bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ các bệnh phẩm xét nghiệm đối 

với người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học sinh sinh viên đến làm việc 

học tập tại bệnh viện. Ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

2- Đối tượng áp dụng: 

-Tất cả các khoa xét nghiệm, thăm dò chẩn đoán, điều trị có nguồn bệnh phẩm cần loại 

bỏ sau xét nghiệm, thực hiện các thủ thuật với người bệnh. 

-Tất cả  nhân viên y tế (NVYT), học sinh, sinh viên đến học tập tại bệnh viện. 

3- Qui định cụ thể: 

3.1. Nhân viên y tế thực hiện các biện pháp phòng ngừa chuẩn đề phòng lây nhiễm khi 

tiếp tiếp xúc với bệnh phẩm từ các phòng xét nghiệm, thăm dò chẩn đoán, điều trị (Vệ 

sinh tay, đi gant, đeo khẩu trang, áo quần bảo hộ, mạng che mặt đúng qui tắc). 

3.2. Các bệnh phẩm là máu, dịch tiết cơ thể là chất lõng có nguy cơ lây nhiễm nguy hiểm 

sau khi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán cần được xử lý an toàn khi loại bỏ theo 

phương pháp sau: 

- Khử khuẩn an toàn bằng hóa chất khử  khuẩn có phổ diệt khuẩn rộng như: Chloramin B 

(0,5%-1%), Javel (0,5-1%), Presept (0,5-1%), Phenol (0,1-0,5%)… cho tiếp xúc 10-15 

phút, thu gom thiêu hủy tại lò đốt rác bệnh viện. Bàn xét nghiệm được vệ sinh khử khuẩn 

sau khi kết thúc công việc hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn.Vật sắc nhọn (ống 

nghiệm, kim, lam kính, chai đựng hóa chất…) được thu gom theo qui định chất thải y tế 

nguy hại, đưng trong hộp, thùng chống thủng tiêu hủy tại lò đốt rác bệnh viện. 

- Các bệnh phẩm xét nghiệm vi sinh, chủng vi sinh vật sống phải được tiệt khuẩn bằng 

sức nóng (Autoclave  121
0
C/20 phút) sau đó tập trung thiêu hủy tại lò đốt bệnh viện. 

Cấm đưa bệnh phẩm chưa xử lý ra khỏi khoa xét nghiệm. 
- Các bệnh phẩm là chất rắn, sinh thiết mô tổ chức trước khi loại bỏ phải được khử khuẩn 

như chất thải lỏng, đóng gói trong túi, hộp an toàn tập trung thiêu đốt tại lò đốt rác bệnh 

viện (trừ các bộ phận cắt bỏ là chi, nội tạng lớn được tập trung để chôn lấp tại nghĩa trang 

của bệnh viện an toàn định kỳ do khoa Giải phẫu bệnh lý thực hiện). 

Cấm đổ các bệnh phẩm vào hệ thống thoát nước thông thường gây ô nhiễm và tắc 

hệ thống thoát nước.  

3.3. Các chủng Vi sinh vật lưu giữ phải đảm bảo an toàn sinh học. Đối với các chủng vi 

sinh vật có nguy cơ lây lan thành dịch phải được bảo quản theo chế độ an toàn tuyệt đối. 

Đưa chủng Vi sinh vật có nguy cơ lây lan thành dịch ra khỏi bệnh viện phải được Giám 

đốc bệnh viện đồng ý và có phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn bảo vệ. CBCC khi thực 

hiện nghiên cứu, chẩn đoán liên quan đến vi sinh vật có nguy cơ lây nhiễm cao phải được 

huấn luyện thành thạo kỹ thuật và kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ đúng qui tắc. 

4- Giám sát: 

-Trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa, NVYT liên quan đến phát sinh bệnh phẩm tuân 

thủ nghiêm ngặt qui định an toàn và loại bỏ chất thải đúng qui chế. 

-Khoa Chống nhiễm khuẩn hướng dẫn và giám sát đột xuất, định kỳ các qui tắc an toàn 

tại các khoa có thải bỏ bệnh phẩm. 
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