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Mục tiêu bài giảng

• Trình bày được định nghĩa, phân loại sự cố do sử 
dụng vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT) cho 
người bệnh.

• Biết đánh giá, phân tích và tìm nguyên nhân gốc 
của một sự cố do sử dụng VTTTBYT

• Thực hiện được các biện pháp nhằm làm giảm 
sự cố do sử dụng VTTTBYT



Nội dung

1. Tình huống lâm sàng

2. Đại cương

3. Cơ sở pháp lý

4. Hoạt động ATNB trong sử dụng VTTTB y tế 

5. Quản lý an toàn trong sử dụng VTTTB y tế

6. Kết luận



I. TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG



Tình huống máy thở

• Máy thở Servo 900C đang giúp thở cho BN, đột 
ngột ngưng hoạt động, không có báo động nào. 



Tình huống phòng mổ

• BN được phẫu thuật đốt 
điện bướu máu gần mí mắt.

• Hậu quả: BN bị cháy 1 phần 
lông mày, bỏng da độ 1.





II. CƠ SỞ PHÁP LÝ



Luật Khám bệnh, chữa bệnh

• Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có 
chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế 

• Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót 
hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật  



TT số 19/2013/TT-BYT

• Quy định BV phải triển khai chương trình ATNB gồm: (6)

• Xác định chính xác NB 

• Phẫu thuật, thủ thuật 

• Sử dụng thuốc 

• Kiểm soát nhiễm khuẩn BV

• Phòng ngừa người bệnh bị ngã 

• An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế 

• Thiết lập hệ thống báo cáo sự cố y khoa

• Đào tạo KSNK/ATNB cho CBYT

• Xây dựng khoa điểm ATNB/KSNK/CSNB



Khuyến cáo của Sở Y tế TPHCM

• Khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động 
quản lý chất lượng bệnh viện

• Khuyến cáo triển khai các hoạt động an toàn người 
bệnh tại các bệnh viện

• Khuyến cáo 18: Đối với những trang thiết bị 
đòi hỏi độ chính xác cao: bệnh viện có phân 
công người chịu trách nhiệm kiểm tra, cân 
chỉnh lại máy trước khi sử dụng lại cho bệnh 
nhân khác.



III. ĐẠI CƯƠNG VỀ AN 
TOÀN VTTTBYT



Vật tư trang thiết bị y tế

• VTTTBYT (medical device) là một dụng cụ, máy 
móc, bộ phận cấy ghép … sử dụng trong chẩn 
đoán, phòng ngừa hoặc điều trị bệnh mà không 
có tác động hóa học bên trong cơ thể.

• VTTTBYT rất đa dạng. Đơn giản như cây đè lưỡi, 
nhiệt kế, găng tay, đến các máy móc phức tạp có 
phần mềm vi xử lý như máy thở, máy tạo nhịp 
tim, tim nhân tạo ...

• Các khoa Hồi sức – Cấp cứu là nơi sử dụng rất 
nhiều VTTTBYT



Sử dụng TTBYT cho bệnh nhi



Sự cố do VTTTBYT gây ra

• Ở Việt Nam: chưa có số liệu

• Ở Mỹ:

• Năm 2000: 69.959 sự cố do VTTTBYT.  

• Đến  2009: tăng lên 540.204 báo cáo.

• Ở P-ICU, sự cố do VTTTBYT xảy ra 16/1000 BN-
ngày tại Thụy sĩ và 19/1000 BN-ngày tại Mỹ (4).

• Theo WHO: Ở các nước đang phát triển còn yếu 
kém trong khâu bảo trì và sửa chữa TTBYT



Các loại sự cố liên quan VTTTBYT

• Có 2 loại:

• Sai sót liên quan nhà sản xuất (manufacturer-
related errors)

• Sai sót do sử dụng trang thiết bị (device-use 
errors)

• Phân biệt đôi khi không dễ:

• Một thiết bị y tế có thiết kế kém (do nhà SX) có 
thể làm cho việc sử dụng dễ bị xảy ra sai sót.



Hệ thống thiết bị - người sử dụng



Một số ví dụ

• Sự cố do nhà SX: “key bounce”

• ĐD cài đặt tốc độ bơm tiêm là 4 ml/giờ. Chỉ ấn phím “4” 
1 lần nhưng máy nhận tín hiệu 2 lần, vì vậy tốc độ bơm 
tiêm được máy thực hiện là 44 ml/giờ (FDA, 2006)



Một số ví dụ

• Sự cố do người sử dụng:

• Nối máy đo huyết áp không xâm nhập vào catheter tĩnh 
mạch gây thuyên tắc khí (bệnh nhân tử vong)



Một số ví dụ

• Yếu tố môi trường: ánh sáng, tiếng ồn quá mức

• Máy thở báo động “disconnection” nhưng điều dưỡng 
không nghe thấy trong môi trường quá ồn ào



Một số ví dụ

• Tình huống cấp cứu

• Bỏng da BN khi sốc 
điện do thoa gel 
không đầy đủ



Một số ví dụ

• Sự mệt mõi của NVYT

• Ca trực kéo dài, bệnh quá tải, nhiều bệnh nặng vào 
mùa dịch



Lỗi cá nhân

Sai sót không chủ định:

 Do thiếu tập trung

 Do quên

 Do tình cảnh (mệt mõi, ốm đau, tâm lý …)

 Do kiến thức, kinh nghiệm

Sai sót chuyên môn:

 Bỏ bớt, làm tắt các quy trình chuyên môn

 Vi phạm đạo đức nghề nghiệp



Lỗi hệ thống

• Chính sách, quy định chưa phù hợp

• Tổ chức cung cấp dịch vụ chưa khoa học, phức 
tạp, ngắt quãng, nhiều cá nhân tham gia nhưng 
hợp tác chưa tốt

• Thiếu nhân lực hoặc bố trí nhân lực không đủ năng 
lực chuyên môn (giờ trực, ngày nghỉ, ngày lễ)

• Máy móc củ kỹ lạc hậu, không được bảo trì tốt

• Đào tạo liên tục chưa tiến hành thường xuyên

• Kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả



Quan hệ lỗi hoạt động và lỗi hệ thống

• Lỗi cá nhân: lỗi hoạt động

• Cứ 1 lỗi hoạt động có 3-4 yếu tố liên quan lỗi hệ 
thống



Nguyên nhân gốc gây sự cố TTBYT



IV. HOẠT ĐỘNG ATNB TRONG 
SỬ DỤNG VTTTB Y TẾ ĐÃ 
THỰC HIỆN



1. Hệ thống báo cáo & quản lý sự cố

• Học từ sai sót rất quan 
trọng.

• Phổ biến quy trình báo cáo 
sự đến từng cá nhân trong 
khoa, BV (7)

• Việc báo cáo sự cố được 
khuyến khích ở phân loại 
mức A-D.

• Sự cố mức G-I: bắt buộc 
phải báo cáo



Phiếu báo cáo sự cố

• Phần dành cho người 
báo cáo sự cố:

• Ngày giờ xảy ra

• Hậu quả

• Đối tượng liên quan

• Hành động khắc phục

• Phân loại theo hậu quả

• Đề xuất giải pháp

• Thông tin người bệnh

• Phần dành cho Phòng 
QLCL:

• Ngày giờ nhận báo cáo

• Phân loại sự cố

• Thành lập nhóm phân 
tích nguyên nhân

• Nguyên nhân gốc

• Hành động phòng ngừa

• Phản hồi



Sự cần thiết phải báo cáo sự cố

• Muốn giảm tần suất và hậu quả của sự cố TTBYT cần có 
hệ thống báo cáo và quản lý sự cố

• Các sự cố TTBYT không được báo cáo sẽ làm tăng sự 
nguy hiểm cho bệnh nhân và cả NVYT.

• Tất cả sự cố TTBYT cần được báo cáo để xác định 
nguyên nhân gốc.

• Người báo cáo có quyền quyết định nêu tên mình hoặc 
ẩn danh.





Những nguyên nhân không báo cáo sự cố

• Không biết đó là sự cố cần báo cáo (VD: đèn sưởi ấm 
bị bể)

• Không biết làm thế nào để báo cáo sự cố (không được 
phổ biến quy trình)

• Không có điều kiện báo cáo (không có form sẳn, số 
điện thoại ?)

• Sợ bị đổ lỗi

• Sợ bị liên lụy

• Sợ bị ghét



Một số sự cố 2014-2015

• Máy thở ngưng hoạt động do sút NKQ, ĐD phát hiện trễ 
(H) do không nghe báo động

• Máy bơm tiêm: hở ống tiêm chảy thuốc ngược ra ngoài 
(H, E)

• Thông tiểu kẹt sau khi đặt (E)

• Thông tiểu bị vỡ bóng chèn, tụt ra ngoài (D)

• Đứt guidewire thông tim trong lòng mạch BN (H)

• Tràn khí màng phổi do nối lộn đầu catheter dẫn lưu màng 
phổi (H)



a. Phân tích sự cố kẹt thông tiểu

• Sự cố: thông tiểu bị kẹt không rút ra được

• Các cách khoa lâm sàng đã giải quyết: 

• Cắt thông tiểu

• Dùng nòng kim loại chọc thủng bóng chèn thông tiểu

• Phẫu thuật



a. Phân tích sự cố kẹt thông tiểu

• Họp Ban an toàn cùng các khoa gặp sự cố

• Sự cố có tính phổ biến (nhiều khoa cùng bị), BV khác

• Xác định loại ống: cỡ, nhà sản xuất, hạn dùng …

• Cách người sử dụng thực hiện kỹ thuật.

• Tiến hành thực nghiệm tìm lý do thông tiểu bị kẹt

• Bơm vào bóng chèn 3 loại: khí, nước cất, nước muối

• Thông tiểu để tự do và để trong niệu đạo giả định

• Lưu thông tiểu trong điều kiện tương tự thực tế trong 2-
3 ngày.



a. Phân tích sự cố kẹt thông tiểu

• Kết quả:
• Thông tiểu bị phù trên đường dẫn đến bóng chèn

• Thông tiểu bị xẹp dính trên đường dẫn đến bóng chèn

• Chỉ xảy ra ở một loại ống của 1 công ty cung cấp.

• Khuyến cáo sau phân tích sự cố:
• Phòng VTTTB ngưng cung cấp

• Thông báo cách xử trí khi



2. Huấn luyện kỹ thuật chăm sóc ĐD

• Tất cả ĐD mới nhận việc đều qua khóa đào tạo:

• Kỹ thuật chăm sóc ĐD

• Kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị, vật tư y tế 
thông thường.

• Khi phân công về khoa: được ĐD củ kèm cặp 
thời gian đầu

Văn hóa an toàn trong chăm sóc người bệnh



Trích: Kỹ thuật Điều dưỡng – 2009 – BVNĐ1



3. Huấn luyện sử dụng an toàn TTBYT

• Lớp đầu tiên tháng 8/2012: 100% điều dưỡng

• Lớp thứ hai 09-10/2015: 100% ĐD, KTV

• Gồm các TTBYT phổ biến: 

• pulse oximeter, monitor, máy quay hematocrite, máy 
thử đường huyết nhanh, máy bơm tiêm tự động, máy 
truyền dịch, máy đo điện tim, máy sốc điện tim, hệ 
thống CPAP, lồng ấp, đèn chiếu vàng da sơ sinh …

• Nội dung: an toàn cho người bệnh – an toàn 
người sử dụng – an toàn trang thiết bị.



4. Tài liệu:

• Từ nguồn tài liệu của 
lớp học trước

• Thành lập Ban biên 
tập sách



22 bài
19 loại máy khác nhau



VD: Đèn sưởi ấm



VD: máy sốc điện



QUẢN LÝ AN TOÀN VTTTB 
KHI SỬ DỤNG 
CHO NGƯỜI BỆNH



Khâu mua sắm VTTTBYT

• Phòng VTTTB + Ban Giám đốc

• Mua sắm máy móc đồng bộ, cùng model:

• Khoa Hồi sức Ngoại: 

• máy thở (5 loại), 

• máy monitor (4 loại), 

• máy bơm tiêm (5 loại), 

• máy pulse oximeter (6): 

• Khó khăn khâu bảo trì và khâu sử dụng



KHÔNG ĐỒNG BỘ



Đồng bộ



Khâu mua sắm VTTTBYT

• Phòng VTTTB + Ban Giám đốc



Khâu mua sắm VTTTBYT

• Phòng VTTTB + Ban Giám đốc

• Vật tư thay thế: lấy ý kiến người sử dụng 

• Ống thông trực tràng cứng, Ba chia bị xì, Ống tiêm 
nhựa 20 cc lỏng, kim luồn bị chùn đầu khi chích …



Bảo trì & sửa chữa máy

• Phòng VTTTB

• Đa số: hư mới sửa, vật tư thay thế không đủ (sensor…)

• Cần quy trình bảo trì máy: lên lịch = chương trình vi tính

• Tổ kiểm định chất lượng máy:
• Máy đo huyết áp không xâm lấn

• Máy quay dung tích hồng cầu



Quy trình sử dụng

• Phòng KHTH + Khoa 
lâm sàng

• Một số máy quan trọng 
cần có quy trình sử dụng: 
máy thở, máy lọc máu 
liên tục, máy móc trang 
thiết bị phòng mổ …

• Test máy trước sử dụng





Tập huấn sử dụng trang thiết bị

• Phòng KHTH + Phòng ĐD + Khoa lâm sàng

• Làm thế nào cho đúng (quy trình sử dụng)

• Làm sai gây hậu quả gì và cách phòng ngừa 
(sử dụng an toàn)

• Người nào được sử dụng (phân công, tiêu 
chuẩn)

• Máy mới, máy demo có nguy cơ cao

• Người mới có nguy cơ cao



Học tập từ sự cố

• Phòng QLCL:

• Phân loại sự cố

• Thành lập nhóm phân tích nguyên nhân

• Nguyên nhân gốc

• Hành động phòng ngừa

• Phản hồi: trực tiếp, bản tin An toàn người bệnh



Bản tin ATNB



Bản tin ATNB



Học tập từ sự cố

• Chưa có hệ thống báo cáo sự cố cấp quốc gia



Sử dụng an toàn VTTTBYT tại khoa LS

• Huấn luyện sử dụng

• Thông tin trong nhóm làm việc

• Báo cáo sự cố tự nguyện - Rút kinh nghiệm sau 
khi xảy ra sự cố cho khoa - Phổ biến sự cố của 
các khoa khác và cách phòng ngừa

• Bảo quản tốt máy móc tránh hư hỏng



KẾT LUẬN



Kết luận

• Để sử dụng an toàn VTTTBYT cần:

• Hệ thống báo cáo sự cố về VTTTBYT 

• Tìm nguyên nhân gốc và đưa ra các khuyến cáo để 
phòng ngừa

• Tập huấn sử dụng TTBYT an toàn cho người bệnh, 
nhất là máy mới & người mới

• Có quy trình sử dụng máy móc cụ thể (test máy)
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