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ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2017 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT- CĂN BẢN 

11/12/2017 – 08/01/2018 

 
 

I. Mục tiêu đào tạo 

- Xác định được tầm quan trọng của công tác tái xử lý dụng cụ tại Đơn vị khử khuẩn - tiệt 

khuẩn. 

- Cập nhật các kiến thức chuẩn về công tác tái xử lý dụng cụ tại Đơn vị khử khuẩn- tiệt 

khuẩn. 

- Biết cách áp dụng các thực hành chuẩn trong công tác tái xử lý dụng cụ tại Đơn vị khử 

khuẩn - tiệt khuẩn. 

- Biết cách tổ chức và thực hiện các công tác liên quan đến tái xử lý dụng cụ tại Đơn vị 

khử khuẩn - tiệt khuẩn. 

II. Đối tượng đăng ký 

- Nhân viên y tế làm việc tại Đơn vị khử khuẩn - tiệt khuẩn. 

- Nhân viên quản lý Đơn vị khử khuẩn - tiệt khuẩn hoặc quản lý bệnh viện. 

(Nhân viên y tế cần có bằng Trung cấp điều dưỡng trở lên hoặc có 5 năm kinh nghệm 

công tác tại Đơn vị khử khuẩn – tiệt khuẩn với trình độ học vấn 12/12). 

III. Hồ sơ đăng ký 

- 04 tấm hình 3 x 4 (hình chụp không quá 6 tháng). 

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có công chứng). 

- Giấy giới thiệu, Quyết định cử đi học hoặc giấy xác nhận công tác tại Đơn vị khử khuẩn - 

tiệt khuẩn hoặc quản lý bệnh viện. 

- Đơn đăng ký học (theo mẫu của Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội). 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương/ cơ quan). 

IV. Khai giảng và thời gian học tập: Khóa học được tổ chức học tập trung trong 4 tuần, 

trong đó: 

- Khai giảng: lúc 8h30, Thứ Hai, ngày 11/12/2017 tại Giảng đường 3B (Lầu 3 – Khu A), 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM. 

- Lý thuyết:  12 tiết/ tuần 

- Thực hành: 28 tiết/ tuần 

- Thi cuối khóa: Lý thuyết và thực hành 

- Địa điểm học: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
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V. Ban Giảng huấn: 

1. TS BS. Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đại học Y 

Dược TPHCM. 

2. ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đại 

học Y Dược TPHCM. 

3. CNĐD. Trịnh Thị Thoa, Điều Dưỡng Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Đại học Y Dược TPHCM. 

4. CN. Vũ Thị Châm, Phụ trách tổ CSSD, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đại 

học Y Dược TPHCM. 

5. CN. Phạm Thị Lan, Phụ trách tổ giám sát, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đại 

học Y Dược TPHCM. 

6. KS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Chuyên viên giám sát, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM. 

 Dự kiến mời thêm các chuyên gia hàng đầu về Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Hội Kiểm 

soát nhiễm khuẩn TPHCM và Vi sinh y học của Đại học Y Dược TPHCM (khi mời sẽ 

đảm bảo đủ tiêu chuẩn đào tạo liên tục của nhà trường) 

VI. Chương trình:30 % lý thuyết và 70% thực hành 

STT Tên bài giảng 
Số tiết 

LT TH 

1.  Vệ sinh tay: nguyên lý khoa học và khuyến nghị thực hành  2 2 

2.  Các biện pháp phòng ngừa cách ly 2 2 

3.  Phân loại chất thải rắn tại nguồn 2 2 

4.  Cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân 2 2 

5. 1 
Vai trò của Đơn vị khử khuẩn tiệt khuẩn trong cơ sở khám 

chữa bệnh 
2 4 

6. 2 Vi sinh học và sự liên quan với Đơn vị khử khuẩn tiệt khuẩn 2 4 

7. 3 Đơn vị khử khuẩn tiệt khuẩn: các quy định và tiêu chuẩn 2 4 

8. 5 Dụng cụ phẫu thuật căn bản 4 8 

9. 4 
Làm sạch và khử nhiễm: nguyên lý khoa học và khuyến nghị 

thực hành 
2 8 

10. 1 Lựa chọn tác nhân làm sạch và khử khuẩn 2 4 

11. 6 Các phương pháp tiệt khuẩn 2 4 

12. 7 Kiểm tra - Đóng gói 4 16 
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STT Tên bài giảng Số tiết 

13. 1 Kiểm tra - Đóng gói đồ vải 2 4 

14. 1 Lưu kho 2 4 

15. 1 Các hướng dẫn của nhà sản xuất 2 8 

16. 1 Vấn đề sử dụng, thu gom và vận chuyển 4 8 

17. 8 Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn 4 8 

18. 1 Thảo luận, giải thích thắc mắc 2 4 

19. 1 Báo cáo cuối khóa, tổng kết 4 16 

 TỔNG 48 112 

VII. Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên 

1. Quyền lợi: 

- Được cung cấp tài liệu học tập. 

- Kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu (khi bài kiểm tra từ 5.0 trở lên), học viên được nhận 

chứng chỉ hoàn thành chương trình học do Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu 

cầu Xã hội, Đại học Y Dược TPHCM cấp.  

2. Nghĩa vụ của học viên: 

- Tuân thủ các nội quy của Bệnh viện. 

- Đeo thẻ học viên trong suốt thời gian tham gia khóa học. 

- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành. 

- Có trách nhiệm bảo quản các phương tiện, dụng cụ học tập. 

- Phụ giúp ban giảng huấn tổ chức tốt lớp học. 

 

 PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG BAN GIẢNG HUẤN  

 

 

 

  


