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AN TOÀN PHẪU THUẬT

Tại sao An toàn phẫu thuật quan trọng?
Tầm quan trọng của việc thực hiện bảng kiểm ATPT
Quy trình rửa tay phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
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An toàn – Hạnh Phúc!
“AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” NGÀY NAY KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐƠN LẺ ĐƯỢC
THỰC HIỆN BỞI CÁC NHÂN VIÊN HAY CÁC PHÒNG BAN NHẰM ĐẢM BẢO NGƯỜI BỆNH
ĐƯỢC AN TOÀN. TẠI BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC, KHÁI NIỆM “AN TOÀN NGƯỜI BỆNH”
ĐÃ TRỞ THÀNH “VĂN HOÁ CỦA TỔ CHỨC”.

Tại Bệnh viện Hạnh Phúc,
chúng tôi duy trì cam kết
về sự an toàn trên mọi
cấp độ, từ nhân viên y tế,
đội ngũ chăm sóc khách
hàng đến nhân viên hành
chính; từ các cấp quản
lý đến giám đốc điều
hành. Chúng tôi đã,
đang vững xây một
nền văn hoá chuẩn
mực về sự an
toàn, trong đó
tất cả các thành
viên của tổ chức
cam kết ngăn
Nguyễn Thục Anh
ngừa và hạn chế tối
Tổng Giám Đốc
đa các bất lợi có thể
xảy đến với bệnh
nhân, thân nhân bệnh nhân cũng như nhân viên
của bệnh viện, đồng thời không ngừng nâng
cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Những
chính sách, quy trình về an toàn đã được xây
dựng và áp dụng chặt chẽ giữa các phòng ban,
từng cá nhân của Bệnh viện Hạnh Phúc; thông
qua đó, chúng tôi cũng gặt hái thành công
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qua nhiều chương trình liên quan đến vấn đề
an toàn, điển hình như: chương trình “Quản lý
rủi ro” với mục tiêu ngăn ngừa và giảm thiểu
tối đa từng lỗi nhỏ y tế có thể xảy ra cho bệnh
nhân; triển khai thực hiện “Bảng kiểm an toàn
phẫu thuật” theo tiêu chuẩn của WHO nhằm
đảm bảo rằng mọi cuộc phẫu thuật hoặc thủ
thuật đều an toàn; hay những hành động đơn
thuần như việc áp dụng phương pháp rửa tay
phẫu thuật theo qui trình hướng dẫn của CDC
vào thực tiễn để kiểm soát nhiễm khuẩn…
Không dừng lại ở đó, Bệnh viện Quốc tế Hạnh
Phúc mong muốn nâng cao hơn nữa văn hoá
an toàn, trong đó bệnh nhân và gia đình của họ
đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm
sự an toàn tối đa cùng với sự chăm sóc tốt nhất
đối với bản thân và gia đình của họ. Chúng tôi
hy vọng rằng các bản tin ‘An toàn người bệnh’
mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị sẽ trở thành
nguồn thông tin thiết thực, hữu ích cho quý vị
và thân hữu. Và bây giờ, mong quý vị hãy đồng
hành cùng chúng tôi trên con đường xây dựng
“văn hóa an toàn”, để Bệnh viện Hạnh Phúc có
thể trở thành điểm đến hạnh phúc và an toàn
nhất trong hành trình đón mừng cuộc sống!
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AN TOÀN PHẪU THUẬT

Tại sao
An toàn phẫu thuật
quan trọng?
PHẪU THUẬT LÀ MỘT TRONG
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
THIẾT YẾU ĐƯỢC THỰC HIỆN
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TRONG VÀI
THẾ KỶ QUA. PHƯƠNG PHÁP NÀY
ĐÃ VÀ ĐANG ĐÁP ỨNG NGÀY CÀNG
TĂNG CHO CÁC BỆNH LÝ CẦN
CAN THIỆP PHẪU THUẬT. ƯỚC
TÍNH, MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI CÓ
HÀNG TRIỆU NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
SỐNG NHỜ ĐƯỢC PHẪU THUẬT.
TUY NHIÊN PHẪU THUẬT KHÔNG
AN TOÀN NGƯỢC LẠI CŨNG CÓ
THỂ GÂY HẬU QUẢ THƯƠNG TẬT
CHO BỆNH NHÂN, THẬM CHÍ CÓ
THỂ TỬ VONG.

T

heo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),
tỷ suất tử vong từ 0,5 - 5% bệnh
nhân sau các phẫu thuật lớn.
Đặc biệt ngay tại các nước tiên
tiến, bệnh nhân có sự cố không
mong muốn ngay tại bệnh viện
liên quan đến phẫu thuật chiếm 50% số bệnh
nhân có các yếu tố không mong muốn nói
chung. Trong 50% bệnh nhân có yếu tố không
mong muốn liên quan phẫu thuật, có ít nhất
50% bệnh nhân, các yếu tố không mong muốn
đó có thể ngăn ngừa được. Ngoài ra, tỷ suất
tử vong liên quan phẫu thuật còn có sự góp
phần của gây mê nói chung ở một số nơi như
của tiểu vùng Sahara Châu Phi.
Tuy nhiên, trong số 50% bệnh nhân gặp sự cố
không mong muốn có yếu tố liên quan đến phẫu
thuật thì có ít nhất một nửa số trường hợp như
thế có thể ngăn ngừa được.
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Tại Việt Nam, hiện chưa có thống kê tỷ suất tử
vong do phẫu thuật không an toàn. Tuy nhiên,
vẫn có nhiều báo cáo những trường hợp lâm
sàng đơn lẻ bị thương tật hay tử vong liên quan
phẫu thuật gây bức xúc cho người dân trong
cộng đồng và làm hoang mang đau buồn cho
người trong cuộc, là đội ngũ Y Bác sỹ.
Tuy nhiên, với con số ước tính trên, thực ra
chưa phản ánh đầy đủ. Thực tế cao hơn nhiều
do một số trường hợp không được báo cáo.
Theo GS Martin “Marty” Makary – Khoa Phẫu
thuật – ĐH Y John Hopkins – Bang Maryland –
Mỹ: “Về mặt luật pháp, các sự cố phải được báo
cáo với chính quyền và được xét xử tại toà án.
Nhưng sự cố y khoa thường được giấu kín. Vụ
việc chỉ được phát hiện khi bệnh nhân bị biến
chứng sau mổ cần được xử trí tiếp tục. Điều
này dẫn đến thương tật về thể chất, tổn thương
về tinh thần của bệnh nhân, thậm chí tử vong.”
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Nguyên nhân gì
gây sự cố y khoa liên quan
phẫu thuật, thủ thuật?

Có 4 nguyên nhân chính:
1. Do con người
		 • Do người bệnh: Cơ địa cao tuổi, đa bệnh lý phối hợp…
		 • Do Y, Bác sỹ sức khỏe không đảm bảo (đặc biệt ở các cuộc đại phẫu). Do bất cẩn – chủ quan,
			 thiếu kinh nghiệm – chưa được đào tạo, môi trường làm việc áp lực…
2. Do phương tiện máy móc, kỹ thuật: dụng cụ cũ, trang thiết bị không phù hợp, người sử dụng
chưa được đào tạo, huấn luyện sử dụng dụng cụ.
3. Do sự phối hợp giữa Bác sỹ phẫu thuật, Bác sỹ gây mê và nhân viên khác.
		 • Chẩn đoán bệnh, giai đoạn bệnh… chưa chính xác nên chưa có sự thống nhất giữa
			 Bác sỹ phẫu thuật và Bác sỹ gây mê.
		 • Ê-kíp phẫu thuật chưa ăn ý với nhau trong công việc dẫn tới việc chuẩn bị trước mổ,
			 thực hiện trong khi mổ và chăm sóc sau mổ không được chu đáo…
4. Thiếu “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật”.
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“Bảng kiểm an toàn phẫu thuật” là gì?
Theo WHO, “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật” là
một công cụ đơn giản được thiết kế nhằm nâng
cao tính an toàn của quá trình phẫu thuật bằng
cách kết nối tất cả các thành viên liên quan:
Phẫu thuật viên, Bác sỹ/Kỹ thuật viên gây mê
và Điều dưỡng nhằm thực hiện việc kiểm tra
an toàn các giai đoạn quan trọng của chăm sóc
phẫu thuật trước thời điểm gây mê, trước thời
điểm rạch da và trước khi bệnh nhân và cả ê-kíp
phẫu thuật ra khỏi phòng mổ.

Tại sao “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật”
quan trọng?
Phẫu thuật, thủ thuật là điều trị can thiệp nhằm
giảm thiểu tình trạng thương tật và ngay cả
cứu sống tính mạng người bệnh. Tất cả các
mục trong Bảng kiểm đã được chứng minh qua
nhiều công trình nghiên cứu, nếu được tuân thủ
thực hiện, sẽ giảm tỷ lệ biến chứng do phẫu
thuật một cách có ý nghĩa.
“A surgical safety checklist to reduce
morbidity and mortality in a global population”,
New England Journal of Medicine 2009 là
một nghiên cứu lớn giữa 8 thành phố thuộc 8
quốc gia (Toronto, Canada; New Delhi, India;
Amman, Jordan; Auckland, New Zealand;
Manila, The Philippines; Ifakara, Tanzania;
London, UK and Seattle, USA). Nghiên cứu này
đại diện cho nhiều cơ sở y tế có đặc điểm về
hoàn cảnh kinh tế và các nhóm bệnh nhân đa
dạng. Hai nhóm nghiên cứu nhằm so sánh gồm
nhóm thứ nhất với 3733 bệnh nhân chưa áp
dụng bảng kiểm và nhóm thứ hai với 3955 bệnh
nhân áp dụng bảng kiểm.
Các kết quả của nghiên cứu đã được công bố
trên Tạp chí Y học New England vào tháng 1 năm
2009 và đã chứng minh những kết quả tích cực
đáng kể trong quá trình thực hiện phẫu thuật
và dự hậu của bệnh nhân. Tỷ lệ tử vong 1.5%
trước khi sử dụng bảng kiểm giảm còn 0.8%
sau khi sử dụng bảng kiểm. Tỷ lệ biến chứng
trầm trọng cũng giảm từ 11% xuống còn 7%.
Sau nghiên cứu này, nhiều nghiên cứu khác
trên thế giới cũng đã cho kết quả tương tự.
5 | BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH | #1 - THÁNG 10.2017

Do đó, việc thực hiện “Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật” không những có ý nghĩa mang lại kết quả
giúp giảm thiểu tỷ lệ thương tật và tử vong cho
bệnh nhân mà còn mang lại những lợi ích khác
nữa, điển hình như:
• Tiết kiệm chi phí: Semel ME và cộng
sự trong nghiên cứu của mình “Adopting a
surgical safety checklist could save money and
improve the quality of care in U.S. hospitals.
Health Affairs 2010; 29:1593–9” đã chứng minh
chi phí bệnh viện liên quan phẫu thuật giảm và
chất lượng chăm sóc phẫu thuật tăng đáng kể
sau 1 năm áp dụng bảng kiểm.
• Cải thiện giao tiếp: Các tác giả Bohmer AB,
Kearns RJ, Sewell M. và cộng sự trong ba nghiên
cứu: “The implementation of a perioperative
checklist increases patients’ perioperative safety
and staff satisfaction. Acta Anaesthesiol Scand
2012; 56:332-8”; “The introduction of a surgical
safety checklist in a tertiary referral obstetric
centre. BMJ Qual Saf 2011; 20:818–22.” và “Use
of the WHO surgical safety checklist in trauma and
orthopaedic patients. International Orthopaedics
(SICOT) 2010; 35:897–901” đã chứng minh rằng
trong quá trình cùng nhau thực hiện bảng kiểm,
việc giao tiếp với nhau giữa các thành viên ê-kíp
phẫu thuật cải thiện ngày càng tốt hơn.
Mặc dù hiện nay vẫn còn một số nghi vấn về kết
quả việc thực hiện “Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật” đặc biệt tại các bệnh viện mới bắt đầu sử
dụng hoặc hiện tại vẫn chưa sử dụng bảng kiểm
này. Tuy nhiên các nghiên cứu ban đầu được
thực hiện từ năm 2009 và nhiều nghiên cứu
vẫn tiếp tục thực hiện cho đến nay, đã chứng
minh rằng “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật” đã
và đang mang đến nhiều tác động tích cực về
việc cải tiến chất lượng các ca phẫu thuật nhằm
đảm bảo an toàn cho người bệnh cần điều trị
phẫu thuật. Từ việc giảm tỷ lệ thương tật và
tử vong đáng kể đến việc giảm thiểu chi phí
do biến chứng hay sự cố không mong muốn
liên quan phẫu thuật, cải thiện giao tiếp giữa
các thành viên với nhau trong ê-kíp phẫu thuật,
thủ thuật và hơn thế nữa, điều quan trọng không
kém đó là góp phần nâng cao văn hóa “an toàn”
trong bệnh viện.
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Ts.Bs. Lê Thị Thu Thảo
Giám đốc Y khoa

BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT
Có bốn yếu tố quan trọng được xác định để tập
trung cải thiện trong quá trình phẫu thuật nhằm
đảm bảo an toàn cho các ca mổ, bao gồm (1)
phòng ngừa nhiễm trùng phẫu thuật, (2) gây
tê an toàn, (3) đội phẫu thuật an toàn và (4) đo
lường dịch vụ phẫu thuật.
Có bốn cách để cải thiện sự an toàn trong
phẫu thuật bao gồm (1) xác định tối thiểu các
biện pháp thống nhất, (2) cung cấp thông
tin về vai trò và mô hình an toàn phẫu thuật,
(3) xác định một bộ tiêu chuẩn an toàn phẫu
thuật (biên soạn bảng kiểm), (4) đánh giá và
đề xuất phổ biến bảng kiểm.
BẢNG KIỂM TRA AN TOÀN PHẪU THUẬT
NÂNG CAO KHẢ NĂNG GIAO TIẾP GIỮA CÁC THÀNH
VIÊN THỰC HIỆN PHẪU THUẬT VÀ ĐẢM BẢO
“KINH NGHIỆM CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TÍCH CỰC”
TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC.

H

àng năm, trên thế giới ước
tính có khoảng 187,2 đến
281,2 triệu trường hợp đại
phẫu. Chỉ riêng ở các nước
phát triển tỷ lệ thương tật
do biến chứng trầm trọng
sau phẫu thuật chiếm khoảng 3-16% và tỷ lệ
tử vong khoảng 0,4 -0,8%. Ở các nước đang
phát triển như Việt Nam, tỷ lệ tử vong ước tính
khoảng 5-10%.
Một nửa trong số những biến chứng trầm
trọng do phẫu thuật được cho là có thể ngăn
ngừa được. Nhiều bằng chứng hiện tại cho
thấy nguyên nhân sự cố liên quan đến phẫu
thuật thường xảy ra trong phòng mổ, bao gồm
nhiễm trùng, do đó việc đảm bảo an toàn phẫu
thuật tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Từ năm 2007, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã
đưa ra khẩu hiệu “Save Surgery Saves Lives”
mục tiêu nhằm “cải thiện sự an toàn trong
công tác chăm sóc phẫu thuật trên khắp thế
giới bằng cách xác định một bộ tiêu chuẩn an
toàn có thể áp dụng được ở tất cả các nước
thành viên của WHO.

6 | BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH | #1 - THÁNG 10.2017

Việc sử dụng “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật”
không những có ý nghĩa nâng cao chất lượng
ca mổ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cho
cả nhân viên y tế mà còn có thể cải thiện việc
giao tiếp với nhau giữa các thành viên trong
phòng mổ cũng như giảm thiểu tỷ lệ xảy ra biến
chứng phẫu thuật. Bảng kiểm bao gồm 19 mục
được thực hiện trong suốt quá trình phẫu thuật:
7 mục trước khi gây tê và 7 mục ngay trước khi
rạch da. Phần còn lại thực hiện trước khi bệnh
nhân rời phòng mổ. Các mục kiểm tra là những
vấn đề cơ bản liên quan đến an toàn, chẳng hạn
như họ tên, ngày sinh bệnh nhân, vị trí và loại
phẫu thuật, dự trù máu đủ có sẵn trong trường
hợp xuất huyết nặng và tất cả các loại băng,
gạc được sử dụng trong phẫu thuật cần được
đếm kiểm lại sau phẫu thuật.

Bệ nh Việ n Quố c T ế Hạnh Phúc:
cam kết áp dụng bảng kiểm an toàn
phẫu thuật
Sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu
của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Bảng kiểm
an toàn phẫu thuật được áp dụng nhằm đảm
bảo bệnh nhân được chăm sóc an toàn tích
cực, chất lượng cao. Bảng kiểm này còn là một
trong những công cụ giao tiếp tốt nhất mà ê-kíp
phẫu thuật sử dụng thảo luận các chi tiết quan
trọng đối với từng trường hợp phẫu thuật. Bảng
kiểm giúp đảm bảo các bước an toàn phẫu
thuật ở từng trường hợp bệnh nhân.
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BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

“Bảng kiểm an toàn phẫu thuật” có tác động
tích cực đến Bác sỹ, Điều dưỡng làm việc trong
phòng mổ. Với bảng kiểm, các Bác sỹ phẫu
thuật sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn về
việc xác định đúng bệnh nhân, thiết bị có liên
quan phẫu thuật đã sẵn sàng, ngay cả nhân
viên khác cũng sẵn sàng hỗ trợ các bác sỹ phẫu
thuật. Bảng kiểm an toàn phẫu thuật còn có ý
nghĩa giúp các Bác sỹ hoặc Kỹ thuật viên gây
mê, Điều dưỡng tăng sự tự tin hơn khi mọi thứ
được kiểm tra đầy đủ, họ sẽ cảm thấy an toàn.
Sự tự tin tác động tích cực lên suốt quá trình
phẫu thuật, tạo sự thành công cho cuộc phẫu
thuật. Với những lợi ích như trên, dựa vào các
nguyên tắc quan trọng nhằm luôn đạt mục tiêu
“Đúng người bệnh, Đúng thủ thuật và Đúng vị
trí”, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã xây dựng
một quy trình thống nhất nhằm phòng ngừa lỗi
phẫu thuật như phẫu thuật sai vị trí, sai loại phẫu
thuật, thủ thuật, sai đối tượng bệnh nhân.

Có khi việc kiểm trước phẫu thuật có thể được
thực hiện tiếp và tiến hành tại nhiều nơi. Ví
dụ consent form đã được thực hiện trước tại
phòng khám với Phẫu thuật viên rồi. Nó được
kiểm lại trước khi vào phòng mổ.
Đánh dấu vị trí phẫu thuật ngay trên bệnh
nhân bằng các dấu hiệu dễ nhận biết và rõ ràng.
“X” không được sử dụng để đánh dấu vì nó có
thể được hiểu sai là “không chỗ này” hoặc “sai
chỗ này” và có thể dẫn đến lỗi trong chăm sóc
điều trị bệnh nhân phẫu thuật. Dấu hiệu đánh
dấu phải nhất quán trong toàn bệnh viện. Bất
cứ bệnh nhân nào cần phẫu thuật, phải đánh
dấu vị trí phẫu thuật. Đới với các bộ phận đa

Yếu tố quan trọng của quy trình thống nhất
này gồm:
1. Kiểm trước phẫu thuật,
2. Đánh dấu vị trí phẫu thuật,
3. Time-out ngay trước khi bắt đầu thủ thuật.
Kiểm trước phẫu thuật là quá trình liên tục thu
thập và xác nhận thông tin. Mục đích nhằm:
• Kiểm đúng bệnh nhân, đúng quy trình phẫu
thuật và đúng địa điểm phẫu thuật.
• Đảm bảo tất cả các tài liệu, hình ảnh và
nghiên cứu liên quan đến phẫu thuật đều có
sẵn, dán nhãn hiển thị đúng cách.
• Kiểm tra sự cần thiết của sản phẩm máu,
thiết bị y tế đặc biệt, và/hoặc liên quan
cấy ghép đều đã sẵn sàng.
Có thể có nhiều mục của quá trình kiểm
trước phẫu thuật đã được kiểm xong trước
khi bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ, ví
dụ các tài liệu, hình ảnh, kết quả xét nghiệm
và giấy tờ liên quan hồ sơ bệnh án được dán
nhãn đúng, phù hợp với các số nhận dạng của
bệnh nhân. Nếu mục Time out chưa hoàn tất,
không cần thiết cuộc phẫu thuật bị trì hoãn.
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cấu trúc như bàn tay, ngón tay, cột sống… phải
đánh dấu vị trí phẫu thuật chính xác ở bàn tay
nào, trái hay phải, ngón tay số mấy, đốt sống số
mấy. Nếu vị trí phẫu thuật nhiều hơn một ngón
tay trên một bàn tay hoặc nhiều hơn một đốt
sống trên cột sống thì mỗi một vị trí phẫu thuật,
phải đánh dấu riêng biệt. Phẫu thuật viên thực
hiện toàn bộ cuộc mổ, là người chịu trách nhiệm
đánh dấu vị trí phẫu thuật.
Quy trình time-out được thực hiện ngay trước
khi bắt đầu thủ thuật, khi có mặt tất cả các
thành viên của ê-kíp phẫu thuật với sự đồng
thuận các vấn đề sau:
• Xác định chính xác bệnh nhân
• Chính xác phương pháp phẫu thuật
• Chính xác vị trí phẫu thuật
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Time-out xem xét và giải quyết bất kỳ nghi vấn
hoặc yếu tố nào chưa được rõ. Time-out phải
hoàn tất tại nơi bệnh nhân được phẫu thuật.
Bệnh nhân không tham gia thực hiện Time-out.
Một khi Time-out chưa được hoàn tất, không
một ai trong ê-kíp phẫu thuật rời khỏi phòng.
Chú ý ghi ngày, giờ hoàn tất quy trình time-out.
“Bảng kiểm tra an toàn phẫu thuật” của WHO
bao gồm quy trình Sign-out, được thực hiện
tại nơi bệnh nhân phẫu thuật. Điều dưỡng thực
hiện các mục sau:
• Ghi tên phẫu thuật.
• Soạn sẵn và đếm dụng cụ, băng gạc,
kim (nếu có).

• Ghi nhãn mẫu mô xét nghiệm (nếu có mẫu xét
nghiệm, nhãn và tên bệnh nhân được đọc to).
• Bất kỳ vấn đề liên quan thiết bị, cần được
giải quyết (nếu có).
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã xây dựng
“Bảng kiểm an toàn phẫu thuật” nhằm thực
hiện theo quy định Bộ Y tế với sự hướng dẫn
của WHO. “Bảng kiểm an toàn phẫu thuật”
của chúng tôi bao gồm Sign-in, Time-out và
Sign-out. Hiện tại, “Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật” thực sự có tác động tích cực đến sự
an toàn cho bệnh nhân và làm tăng sự tự tin
cho ê-kíp phẫu thuật do đó cho ra kết quả
phẫu thuật sẽ tốt hơn.
Ths. Bs. Karim Mohammad Zakirul

Cố vấn Cao cấp Quản lý Chất lượng Bệnh viện

Ý KIẾN CỦA PHẪU THUẬT VIÊN VỀ VIỆC THỰC HIỆN
“BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT” TẠI PHÒNG MỔ.
Dr. Robert Riché

Bs. Lê Văn Hiền

Chúng ta nên sử dụng
“Bảng kiểm an toàn
phẫu thuật” ngay cả khi
mất thời gian. Ít nhất
đó là quy định của JCI
và chúng ta cần phải
làm quen với việc thực
hiện này.

Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật là rất cần thiết và
nên làm. Điều này có thể
hơi phiền phức trong
giai đoạn đầu (thường
do chưa quen). Nhưng
khi mọi việc đã quen thì
sẽ trôi chảy và không
mất thời gian nhiều.

Bs. Nguyễn Thị Mộng Loan

Bs. Bùi Ngọc Uyên Chi

Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật” theo tôi thì có giá
trị thực sự, giúp phẫu
thuật viên và nhân viên
tập trung trong công
việc và đảm bảo an toàn
cho tất cả, do đó nên
được thực hiện
nghiêm túc cho tất cả
các trường hợp phẫu thuật, thủ thuật tại
bệnh viện. Ước mong của tất cả phẫu thuật viên
là được phẫu thuật trong một môi trường chuyên
nghiệp và an toàn.

Bảng kiểm an toàn phẫu
thuật là một công cụ
đơn giản, dễ sử dụng và
thực sự mang lại sự an
toàn cho người bệnh,
chúng tôi ủng hộ.

Cố vấn Cao cấp Sản – Phụ khoa

Cố vấn Cao cấp Sản – Phụ khoa

Cố vấn Cao cấp Sản – Phụ khoa
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Quyền Trưởng Khoa Gây mê hồi sức

www.hanhphuchospital.com

BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

Bà Võ Thị Lành

Ông Phạm Hoàng Dũng

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật là một công cụ đơn
giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc bảo đảm
an toàn cho bệnh nhân.
1. Ngoài ra khi thực 		
hành bảng kiểm là thực
hành giao tiếp giữa các
thành viên trong ê-kíp
phẫu thuật.

OT đã thực hiện áp
dụng bảng kiểm an toàn
phẫu thuật cho tất cả
các ca mổ tại phòng
mổ.Việc phối hợp giữa
phẫu thuật viên và ê kíp
mổ cũng đã cải thiện.
Hy vọng mọi thành viên
trong ê-kíp phẫu thuật
nhận thức được tầm
quan trọng và cùng nhau phối hợp thực hiện tốt.

Trợ lý giám đốc điều dưỡng

Điều dưỡng trưởng phòng hồi sức

2. Qua việc thực hành
bảng kiểm an toàn phẫu
thuật, cuộc phẫu thuật
sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn, đầy đủ hơn, nên
sẽ an toàn hơn.
3. Tuy trong giai đoạn đầu thực hiện, các bạn điều
dưỡng chưa quen với việc đọc to những vấn đề
cần xác nhận hay trả lời từ các thành viên trong
ê-kíp phẫu thuật hay các bác sỹ trong ê-kíp phẫu
thuật đặc biệt là phẫu thuật viên không muốn mất
thời gian chờ đợi những việc “vẽ chuyện”. Tuy
nhiên, qua quá trình giám sát, huấn luyện và hỗ trợ
của bộ phận QA, MA… cho đến nay hầu hất các
ca phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ Bệnh
viện Quốc tế Hạnh Phúc đều tuân thủ quy trình
thực hành bảng kiểm an toàn phẫu thuật.
4. Trong thời gian tới toàn bộ nhân viên phòng mổ
BVQTHP cam kết sẽ thực hiện tuân thủ 100% quy
trình thực hành bảng kiểm an toàn phẫu thuật.

Bà Lê Ngọc Hân

Điều dưỡng trưởng – Khoa hỗ trợ sinh sản

Theo tôi, thực hiện “bảng
kiểm an toàn phẫu thuật”
là việc làm hết sức cần
thiết, không bao giờ “dư
thừa”, không chỉ an toàn
cho bệnh nhân mà nhân
viên cũng cảm thấy an
tâm, tự tin. Tuy nhiên,
để thực hiện “bảng kiểm
an toàn phẫu thuật” một
cách hiệu quả, các thành viên trong ê-kíp thủ thuật
hoặc mổ nên có sự tương tác với nhân viên thực
hiện bảng kiểm. Ngoài ra, giờ thủ thuật quan trọng,
đặc biệt như trong thủ thuật chọc hút trứng, các
thành viên nên có mặt đầy đủ trước giờ thủ thuật
để tránh cập rập và thực hiện bảng kiểm an toàn
một cách có hiệu quả.
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Bs. Huỳnh Thị Thu Thảo

Cố vấn Sản-Phụ khoa, Trưởng Lab –
Khoa Hỗ trợ sinh sản

Thực hiện “Bảng kiểm
an toàn phẫu thuật”
cũng là dịp để toàn bộ
ê-kíp phẫu thuật kiểm
tra lại nhận dạng bệnh
nhân và tình trạng bệnh
lý của bệnh nhân, kiểm
tra lại các trang thiết
bị cần thiết cho phẫu
thuật, thông báo nhắc lại các lưu ý cần thiết cho
cả ê-kíp phẫu thuật, giúp toàn bộ ê-kíp tập trung
và hợp tác tốt hơn trong thực hiện phẫu thuật
cho bệnh nhân. Nhằm mục đích tăng sự an toàn
trong phẫu thuật cho bệnh nhân, chúng ta cần
thực hiện thường quy bảng kiểm này.

Bs. Võ Thanh Liên Anh

Cố vấn Sản-Phụ khoa, Trưởng bộ phận lâm sàngKhoa Hỗ trợ Sinh sản

Bảng kiểm an toàn
phẫu thuật nếu được
thực hiện nghiêm túc,
không mang “tính đối
phó” sẽ tạo được sự
tin tưởng, an tâm về
tính chuyên nghiệp
cũng như an toàn trong
phẫu thuật cho cả
bệnh nhân và phẫu thuật viên.
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT (ATPT)

Tầm quan trọng của việc
thực hiện bảng kiểm ATPT
AN TOÀN NGƯỜI BỆNH LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC
NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HOÀN HẢO NHẤT CHO BỆNH NHÂN,
ĐẶC BIỆT BỆNH NHÂN CÓ CAN THIỆP PHẪU THUẬT. NHIỀU KHẢO SÁT CHO THẤY,
VIỆC ÁP DỤNG BẢNG KIỂM ATPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TINH THẦN LÀM VIỆC NHÓM,
GIẢM CÁC BIẾN CHỨNG LIÊN QUAN PHẪU THUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ,
MANG LẠI KẾT QUẢ TỐT NHẤT TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN.

Mục tiêu mong đợi

Việc giám sát thực hiện Bảng kiểm ATPT
nhằm đánh giá tỷ lệ hoàn thành danh
mục kiểm tra ATPT tại phòng mổ và danh
mục kiểm tra An toàn thủ thuật (ATTT)
tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản để duy trì tỷ lệ tuân
thủ trên 99%.

Phương pháp đánh giá

Tỉ lệ tuân thủ thực hiện bảng kiểm ATPT là tỉ lệ
phần trăm (%) giữa Số ca phẫu thuật có hoàn
thành bảng kiểm ATPT/Tổng số mẫu được
chọn trong tháng. Việc kiểm tra được thực hiện
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chi tiết qua 3 giai đoạn: SIGN IN, TIME OUT
và SIGN OUT mà nhóm phẫu thuật thực hiện
nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Điều
dưỡng dụng cụ vòng ngoài đóng vai trò điều
phối, hỏi và đánh dấu vào bảng kiểm sau mỗi
xác nhận từ thành viên trong nhóm phẫu thuật.
Giám sát thực hiện Bảng kiểm ATPT được thực
hiện liên tục và báo cáo hàng tháng, số mẫu
đánh giá từ 30% trên tổng số bệnh nhân được
phẫu thuật bao gồm phẫu thuật chương trình
và cấp cứu. Phương pháp kiểm tra là xem xét
hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và quan sát tại
chỗ trong khoa phẫu thuật và IVF.
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT (ATPT)

Tại Khoa Phẫu Thuật:

Báo cáo kết quả giám sát thực hiện bảng kiểm
ATPT từ tháng 01 đến tháng 8/2017 cho thấy,
có tổng cộng 175 mẫu được thu thập, trong
đó tỷ lệ hoàn thành bảng kiểm ATPT là 96,25%
đối với phẫu thuật chương trình và 96% đối với
phẫu thuật ngoài chương trình, phẫu thuật cấp
cứu. Giám sát việc thực hiện bảng kiểm ATPT
từ tháng Giêng năm 2017 đến tháng 8/2017
cho thấy tỷ lệ tuân thủ tăng dần từ 89% và đạt
100% tuân thủ vào tháng 8, 2017. Tuy nhiên
đánh giá trên từng tiểu mục cho thấy, một số
tiểu mục trong bảng kiểm chưa được hoàn
thành (1) Sign-in “Nguy cơ máu mất > 500mL”,
“Nguy cơ hít sặt” (2) Time out “Dự đoán sự cố
nghiêm trọng” (3) Sign-out: Nhóm phẫu thuật
“Xem lại những vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc
bệnh nhân tại phòng hồi tỉnh.”

Ngoài phòng mổ, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
bắt đầu xây dựng và áp dụng bảng kiểm An
Toàn Thủ Thuật (ATTT) tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh
sản (IVF) dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế
thế giới, tuân thủ mục tiêu An toàn người bệnh
của tiêu chuẩn JCI và Bộ Y tế về “An toàn phẫu
thuật”. Bảng kiểm ATTT được đưa vào sử dụng
từ tháng 11 năm 2016. Qua khảo sát và đánh giá
thực hiện bảng kiểm cho thấy tỉ lệ tuân thủ đạt
93% vào tháng 12/2016; tỉ lệ tuân thủ tăng và
tiếp tục duy trì 100% từ tháng Giêng năm 2017
đến tháng 8/2017. Đánh giá trên từng tiểu mục
trong bảng kiểm cho thấy, IVF tuân thủ việc kiểm
tra hầu hết các tiểu mục trong bảng kiểm, tuy
nhiên sự không phù hợp được báo cáo cho thấy
phần lớn các trường hợp thủ thuật tại IVF thiếu
Biên bản hội chẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế.

KẾT LUẬN

Nhằm tăng cường thực hành an toàn người
bệnh, thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin
giữa các thành viên trong nhóm phẫu thuật.
Bảng kiểm ATPT được Tổ chức Y tế Thế giới
khuyến cáo là một công cụ sử dụng nhằm nâng
cao an toàn phẫu thuật và giảm số lượng ca tử
vong không đáng có do phẫu thuật và các biến
chứng liên quan. Trong phẫu thuật, phẫu thuật
viên luôn đóng vai trò cốt yếu đối với thành công
cuộc mổ, xong việc chăm sóc người bệnh cần
phải có sự phối hợp tất cả các thành viên liên
quan. Mỗi thành viên của “Nhóm phẫu thuật”
đều có vai trò đặc biệt quan trọng riêng trong
việc đảm bảo sự an toàn và thành công của
ca phẫu thuật.
Với tỉ lệ hoàn thành bảng kiểm ATPT từ tháng
Giêng đến tháng 8 năm 2017 tại Phòng mổ [trên
96%] và tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản [100%]
cho thấy, hiện Trung tâm hỗ trợ sinh sản đạt
mục tiêu hoàn thành bảng kiểm an toàn thủ
thuật, bên cạnh đó, tại Phòng mổ đang tiếp tục
đẩy mạnh để đạt được mục tiêu từ 99% trở lên.
Việc quan sát tại chỗ là rất quan trọng và cần
thiết nhằm đánh giá thực tế hoàn thành tất cả
các tiểu mục của bảng kiểm. Việc đào tạo liên
tục, đánh giá thực hiện và báo cáo, cập nhật kết
quả thực hành bảng kiểm ATPT cho nhóm phẫu
thuật là cần thiết để đảm bảo duy trì và nâng
cao tỷ lệ tuân thủ nhằm giảm các biến chứng có
thể đề phòng và nâng cao an toàn người bệnh.
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT (ATPT)

PHỤ LỤC
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RỬA TAY PHẪU THUẬT

Tại sao rửa tay phẫu thuật
quan trọng?
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ MỘT TRONG NHỮNG HẬU QUẢ KHÔNG MONG MUỐN
TRONG THỰC HÀNH CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH, KÉO DÀI THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ
VÀ ĐẶC BIỆT LÀ LÀM TĂNG CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ, TĂNG TỈ LỆ TỬ VONG.

Mục đích:

• Làm sạch và loại bỏ vi khuẩn vãng lai và
thường trú trên bàn tay.
• Đảm bảo an toàn cho người bệnh và
nhân viên y tế.
• Góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn
bệnh viện.

Rửa tay phẫu thuật được thực hiện
trong điều kiện:

Khi người bệnh được điều trị bằng phương
pháp phẫu thuật, vết mổ có thể bị nhiễm khuẩn
từ các vi sinh vật có sẵn trên người bệnh hay
từ các vi sinh vật ở ngoài môi trường. Gói các
biện pháp thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn
vết mổ đã được xác định có hiệu quả cao, trong
đó tuân thủ quy trình rửa tay phẫu thuật là một
trong những biện pháp then chốt.

• Dung dịch rửa tay có chất khử khuẩn.
• Bồn rửa tay sâu có vòi nước chảy, có cần
gạt bằng tay hoặc bằng chân. Có vòi đủ cao
để tay và cánh tay không bị chạm trong
quá trình rửa.
• Nước rửa tay phải vô khuẩn và ấm.
• Bàn chải rửa (chà) tay vô khuẩn.
• Khăn lau tay vô khuẩn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bàn tay của một
người có thể mang tới 4,6 triệu mầm bệnh bao
gồm vi khuẩn vãng lai và vi khuẩn thường trú.
Các mầm bệnh này chủ yếu tập trung ở kẽ tay
và móng tay; do đó, quy trình rửa tay phẫu thuật
phải được áp dụng cho cả phẫu thuật viên lẫn
người phụ mổ trước khi tiến hành phẫu thuật.
Quá trình rửa tay phải được thực hiện từ đầu
ngón tay đến khuỷu tay bằng xà phòng có chất
khử khuẩn trước mỗi trường hợp phẫu thuật.
Để loại trừ tối đa vi khuẩn, trước khi rửa tay,
tất cả đồ trang sức trên tay phải được tháo ra
và móng tay đã được cắt ngắn.
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Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

RỬA TAY PHẪU THUẬT

QUY TRÌNH RỬA TAY PHẪU THUẬT TẠI
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
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BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Số 18 Đại lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tel: (84) (274) 363 60 68 Fax: (84) (274) 363 60 69
Email: info@hanhphuchospital.com

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

Số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
Tel: (84) (28) 3925 9797 Fax: (84) (28) 3925 9949
Email: saigonclinic@hanhphuchospital.com

