
DANH SÁCH QUY TRÌNH PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TÉ
05 QUY TRÌNH

TT QTKT TÊN QUY TRÌNH
1 QTKT.01 Quy trình ứng phó sự cố bức xạ
2 QTKT.02 Quy trình lọc nước RO chạy thận nhân tạo
3 QTKT.03 Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
4 QTKT.04 Quy trình vệ sinh tẩy trùng, bảo trì máy thận nhân tạo

5 QTKT.05
Quy trình vận hành kỹ thuật thiết bị xử lý quả lọc DRS- 6.1 
và công nghệ xủa lý quả lọc thận



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

QUY TRÌNH 
ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

Mã số: QTKT.01.VT-TBYT
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/9/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM 
TRA

NGƯỜI PHÊ 
DUYỆT

Họ và 
tên

Đặng Đức Hùng TVT ^  r f i  •  Ấ  m  •  /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng Phòng 
VT-TBYT

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị

Giám đốc Bệnh 
viện

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)
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Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □

Các phòng chức năng □ □

Khoa Chẩn đoán hình ảnh □ □

□ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước 
đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

MUC LUC Trang

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP 
KẾ HOẠCH

1. Tên tổ chức đề nghị lập kế hoạch:
2. Người đứng đầu tổ chức:
3. Người phụ trách an toàn:

5

PHẦN II: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ Sự CỐ BỨC XẠ
I. Quy định chung:
II. Căn cứ pháp lý:
III. Căn cứ kỹ thuật:
IV. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm:
V. Ứng phó sự cố:

6-34

PHẦN III: TÀI LIỆU KÈM THEO
Mẫu biên bản sự cố bức xạ (Mẫu 01/BB-SCBX);
Mẫu báo cáo sự cố bức xạ (Mẫu 02/BC-SCBX);
Sơ đồ mặt bằng tổng thể và sơ đồ các phòng chụp X-quang.

35

PHẦN IV: HỒ SƠ AN TOÀN BỨC XẠ LƯU TẠI CƠ SỞ

Hồ sơ về thiết bị bức xạ; Các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết 
bị bức xạ;

Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc và hồ sơ bảo dưỡng, 
kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó ghi lại: Kế hoạch kiểm xạ, công tác 
kiểm xạ, kết quả kiểm xạ định kỳ;

Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tiến 
hành công việc bức xạ; Hồ sơ đào tạo của nhân viên bức xạ; Hồ sơ 
sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại kết quả khám sức 
khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân viên;

Hồ sơ liều bức xạ của từng nhân viên bức xạ theo mẫu quy 
định. Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên được cập nhật ít nhất 1 năm 1 
lần và ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều 
tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu;

- Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền.

35-41
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PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP KẾ HOẠCH

1. Tên tổ chức đề nghị lập kế hoạch: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ nơi đặt trụ sở chính: Phường Noong Bua, TP Điện Biên phủ, tỉnh 
Điện Biên

- Điện thoại liên hệ: 02153.827267

- Fax: 02153.827267

- Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: Khoa Chẩn Đoán hình ảnh; Khoa 
RHM; Khoa TDCN Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

2. Người đứng đầu tổ chức:

- Họ và tên: Phạm Văn Mẫn

- Chức vụ: Giám Đốc Bệnh viện

- Điện thoại liên hệ: 0912563909

3. Người phụ trách an toàn
- Họ và tên: Đặng Đức Hùng

- Điện thoại liên hệ: 0912793110 E-mail: bvientinhdienbien@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

- Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ:

+ Số giấy chứng nhận: 49/04/2015/TA-ATBX 

+ Ngày cấp: Ngày 19 tháng 11 năm 2015

+ Cơ quan cấp: Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Ân

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ:

+ Số chứng chỉ: 01/2017/SKHCN

+ Ngày cấp: Ngày 05 tháng 7 năm 2017

+ Nơi cấp: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên

- Quyết định bổ nhiệm phụ trách an toàn:

+ Số quyết định: 503/QĐ-BV

+ Ngày ký: Ngày 01 tháng 01 năm 2011 

+ Người ký: Nguyễn Tiến Triển Chức vụ: Phó Giám Đốc

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
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PHÀN II
KE HOACH ÜNG PHÔ SU CO BÜC XA

I. Quy dinh chung
1.1. Pham vi dieu chïnh và dôi twang ap dung
Kê hoach ung pho su cô buc xa này duoc xây dung nhâm chuân bi và ung 

pho kip thoi dôi vôi cac su cô co thê xây ra tai Bênh viên da khoa tînh Diên Biên 
trong khi tiên hành cac công viêc buc xa gây ra. Kê hoach này ap dung vai tât câ 
cac thành viên BCH, nhân viên buc xa và tô chuc, ca nhân co liên quan.

1.2. Danh sach tô chuc, ca nhân tham gia ung pho su* cô
Liêt kê danh sach tô chuc, ca nhân tham gia ung pho su cô cüa co so bao 

gôm BCH và cac tô chuc, ca nhân liên quan khac

Quy trînh UPSCBX Phiên ban: 1.0 Ngày cap nhât: 25/9/2017

TT r p  A  î  r r 1  ATô chuc, ca nhân Diên thoai Ghi chu

1 So Khoa hoc và Công nghê 02153826698 Hô tro ung pho su cô

2 So Y tê 0215 3825276 Hô tro ung pho su cô

3 Ông Pham Vân Mân 0912563909 Truong BCH

4 Ông Bang Duc Hùng 0912793110 Pho truong BCH

5 Bà Nguyên Thi Huong Giang 0987506870 Thành viên BCH

6 Ông Nguyên Vân Xuân 0946405889 Thành viên BCH

1.3. Danh sach tô chuc, ca nhân tham gia hô tra ung pho su cô
Liêt kê danh sach tô chuc, ca nhân tham gia hô tro ung pho su cô cho co 

so theo chuc nâng nhiêm vu và theo su thoa thuân hop tac vôi co so

TT r p  A i  r r 1 /VTô chuc, ca nhân Diên thoai Ghi chu

1 So Khoa hoc và Công nghê 02153826698 Phôi hop ung pho 
su cô

2 So Y tê 0215 3825276 Phôi hop ung pho 
su cô

3 Bênh viên da khoa tînh Diên 
Biên

02153827267 Chü dông ung pho 
su cô

4 Luc luong cuu hoa 114 Phôi hop ung pho 
su cô

5 Câp cuu Y tê 115 Phôi hop ung pho 
su cô
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II. Càn cu phap ly
Kê hoach ung pho su cô này duoc xây dung trên nhftng cân cu phap ly 

duôi dây. Truàng hop khi co su thay dôi cac cân cu phap ly này thi Truong 
BCH co trach nhiêm câp nhât và sùa dôi Kê hoach ung pho su cô này cho phù 
hop.

- Luât Nâng luong nguyên tù ngày 03/06/2008.
- Nghi dinh sô 07/2010/NB-CP ngày 15/03/2010 cüa thü tuông chinh phü 

quy dinh chi tiêt và huông dân thi hành môt sô diêu cüa luât nâng luong nguyên 
tù.

- Thông tu sô 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 cüa Bô Khoa hoc và 
Công nghê vê viêc "Quy dinh vê viêc kiêm soat và dâm bâo an toàn buc xa 
trong chiêu xa nghê nghiêp và chiêu xa công chung";

- Thông tu sô 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 cüa Bô Khoa hoc và 
Công nghê Quy dinh vê an toàn buc xa dôi vôi nhân viên buc xa, nguài phu 
trach an toàn và hoat dông dich vu dào tao an toàn buc xa.

- Thông tu sô 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 cüa Bô Khoa hoc và 
Công nghê vê viêc Quy dinh viêc chuân bi ung pho và ung pho su cô buc xa và 
hat nhân, lâp và phê duyêt kê hoach ung pho su cô buc xa và hat nhân.

- Thông tu liên tich sô 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 cüa 
Bô Khoa hoc và Công nghê và Bô Y tê Quy dinh vê dâm bâo an toàn buc xa 
trong Y tê.

- Thông tu sô 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 cüa Bô Khoa hoc và 
Công nghê Quy dinh vê quân ly chât thâi phong xa và nguôn phong xa dâ qua sù 
dung.

- Quyêt dinh sô 16/2014/QB-UBND ngày 15/7/2014 Quyêt dinh vê viêc 
ban hành Quy chê vê Quân ly hoat dông an toàn và kiêm soat buc xa trên dia 
bàn tînh Diên Biên.

- TCVN 6561: 1999 An toàn buc xa ion hoa tai cac co so y tê.
- Quyêt dinh sô 132 ngày 10 thang 5 nâm 2017 cüa Giam dôc Bênh viên da 

khoa tînh Diên Biên vê viêc thành lâp Ban chî huy ung pho su cô.
III. Càn cu kÿ thuât
Kê hoach ung pho su cô này dua trên viêc phân tich nguy co dôi vôi cac 

công viêc buc xa dang tiên hành tai co so trong thuc tê dê tô chuc, chuân bi và 
triên khai ung pho su cô dông bô và hiêu quâ.

3.1. Mô tâ chi tiêt vê công viêc buc xa dang tiên hành:
Hiên tai, co so dang sù dung 11 may X-quang y tê vôi thông sô ky thuât 

nhu sau:

Quy trînh UPSCBX Phiên ban: 1.0 Ngày câp nhât: 25/9/2017
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Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

TT Tên thiết bị Mã hiệu, số Seri
Hãng, nước 

sản xuất, năm 
sản xuất

Umax
(kV)

Imax
(mA)

Mục 
đích sử 
dụng

Địa 
điểm 
đặt 

máy/Cơ 
sở sử 
dụng

1 Máy chụp 
Xquang răng

Model:
Phot-XII303

Seri:EX13A0338

Hãng sản xuất: 
Belmont 
Nhật Bản 

2013

70 7 Chụp
răng

Phòng
chụp
răng
Khoa
RHM

2
Máy chụp 
Xquang kỹ 
thuật số DR

Model: 
ESSENTA 

Seri:9890-010- 
88201/SN10000007

Hãng sản xuất: 
PHILIPS 

ĐỨC 
2010

150 650
Chụp
tổng
hợp

Phòng
chụp
A1

khoa
CĐH

3
Máy chụp cắt 

lớp vi tính 
(CT)

Model: 
BRILLIANCE 6 

Seri: 3694

Hãng sản xuất: 
PHILIPS 

MỸ 
2010

140 500

Chụp
cắt
lớp

tổng
hợp

Phòng
chụp
CT

khoa
CĐH

4
Máy chụp 
Xquang 

DONGMUN

Model: 
DM200-MR 

Seri: 1002D-1625

Hãng sản xuất: 
DONGMUN 
HÀN QUỐC 

2010

125 200
Chụp

di
động

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

5 Máy chụp 
Xquang

Model:
MUX 10 

Seri:3YCFC390C00C

Hãng sản xuất: 
SIHIMADZU 

NHẬT 
2011

125 100
Chụp

di
động

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

6 Máy chụp 
Xquang

Model: 
C-ARM LIBRA 
Seri:01J0FL960 

2200

Hãng sản xuất: 
PHILIPS 
HA LAN 

2010

120 125

Soi;
Chụp

di
động

có
TS

Khoa 
gây mê 
phẫu 
thuật
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Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

TT Tên thiết bị Mã hiệu, số Seri
Hãng, nước 

sản xuất, năm 
sản xuất

Umax
(kV)

Imax
(mA)

Mục 
đích sử 
dụng

Địa 
điểm 
đặt 

máy/Cơ 
sở sử 
dụng

7 Máy chụp 
Xquang

Model:
MUX 10 

Seri:3YCFC3911009

Hãng sản xuất: 
SIHIMADZU 

NHẬT 
2011

125 100
Chụp

di
động

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

8 Máy chụp 
Xquang

Model:
DM-MMC-1

Seri:1002D-1622

Hãng sản xuất: 
DONGMUN 
HÀN QUỐC 

2010

35 600 Chụp
vú

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

9 Máy chụp 
Xquang

Model:
DM-5125R

Seri:1002D-1624

Hãng sản xuất: 
DONGMUN 
HÀN QUỐC 

2010

125 500
Chụp
tổng
hợp

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

10 Máy chụp 
Xquang

Model:
UD150L-300E

Seri:0262R03910

Hãng sản xuất: 
SIHIMADZU 

NHẬT 
2000

125 500
Chụp
tổng
hợp

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

11 Máy Xquang
Model: 
1175640 

Seri 5115

Hãng sản xuất: 
SIEMEN 

ĐỨC 
2005

150 800

Soi;
Chụp
tổng
hợp
có
TS

Khoa
chẩn
đoán
hình
ảnh

3.2. Sơ đồ tổng thể khu vực sử dụng thiết bị bức xạ: (Phụ lục kèm theo)

3.3. Thiết kế che chắn an toàn của phòng chụp X-quang:

- Vị trí đặt máy X-quang: Tại các phòng đặt máy của khoa Chẩn đoán hình
ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
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3.3.1. Buồng chụp CT:

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: Tường xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp 

+ Xung quanh tường, trần ốp chì lá 0.35mm 

+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm

- Diện tích phòng: 44m2

+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 32 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 12 m2

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

ĐẤT TRỐNG

Sơ ĐỒ PHÒNG MÁY CT PHILIP 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp
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+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm

- Diện tích phòng: 42m2

+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 32 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 10 m2

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

3.3.3. Buồng chụp A2:

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: Tường xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp 

+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm
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- Diện tích phòng: 28 m2 

+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 22 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 6 m2

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

3.3.4. Buồng chụp B1:

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: Tường xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp 

+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm

- Diện tích phòng: 28 m2
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+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 22 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 6 m2

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

3.3.5. Buồng chụp B2:

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: Tường xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp 

+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm
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Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

- Diện tích phòng: 28 m2 

+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 22 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 6 m2
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3.3.6. Buồng chụp C1:

- Che chắn phòng X-quang:

+ Tường phòng X-quang: Tường xây dầy 40cm trát Barit chì 02 lớp 

+ Kính chì : 1.2cm bao kín khuôn cửa bọc chì lá 0.35mm

- Cửa phòng X-quang: Cửa thép bọc chì lá dầy 0.35mm

- Diện tích phòng: 32m2

+ Diện tích phòng đặt máy X-quang: 20 m2 

+ Diện tích phòng điều khiển: 12 m2

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
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3.4. Tín hiệu cảnh báo, thiết bị che chắn bức xạ và bảo hộ lao động 
gồm:

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG

01 Áo chì 06 Sử dụng tốt

02 Găng tay chì 02 Sử dụng tốt

03 Đèn Cảnh báo 06 Sử dụng tốt

04 Biển cảnh báo 06 Sử dụng tốt

05 Bình chữa cháy 06 Đang sử dụng

3.5. Phân tích nguy cơ
Theo quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN thì cơ sở thuộc 

nhóm nguy cơ IV. Đối với thiết bị X-quang của cơ sở thì sự cố bức xạ xảy ra từ 
nguy cơ mất an toàn bức xạ với các nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân do con người: do nhân viên bức xạ vận hành không đúng 
quy trình hoặc do bất kỳ lý do nào khác;

- Nguyên nhân do thiết bị: lỗi gây ra do thiết bị bị sai hỏng, đặc biệt là cơ 
cấu khóa liên động bị hỏng dẫn đến tình huống thiết bị không dừng phát tia khi 
thay mẫu,...

Tuy nhiên, sự cố lại làm tăng sắc xuất gây ra các hiệu ứng sinh học ngẫu 
nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như gây ra các hậu quả về tâm lý 
cho cá nhân bị chiếu xạ. Vì vậy, cơ sở đã xây dựng kịch bản ứng phó sự cố khi 
tình huống sự cố này xảy ra.

IV. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm
4.1. Cơ cấu và sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố
Khi sự cố xẩy ra, các tổ chức, cá nhân trong danh sách nêu tại mục 1.3 

trên phải tuân theo sự chỉ đạo của Trưởng BCH và sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố 
sau:

Khi có thông tin sự cố phải được thông báo ngay cho người phụ trách 
ATBX, người phụ trách ATBX phải xử lý thông tin, đánh giá tính xác thực, 
kiềm chế cảnh hưởng và thông báo cho các đơn vị có liên quan để tiến hành các 
bước tiếp theo Đúng quy trình đã được xây dựng
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Phòng chụp x ẩy ra sự cố bất thường

Thông báo ngay cho người phụ trách ATBX

__________ ____________
Thông báo cho người 
đứng đầu tổ chức

Xử lý thông tin, kiềm chế 
ảnh hưởng sự cố

Ï

__________________ \
\
\

___ _____________________________Jl________________ ___
Kiểm tra tính xác thực, hướng dẫn bảo vệ ban đầu 

cho công chúng, khoanh vùng kiểm soát sự cố

Thông báo cho Trưởng Thông báo cho Sở Thông báo cho Sở Y
BCH cơ sở KHCN tê
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4.2. Quy định về trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân
* Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở
- Lập và trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự

cố;
- Tổ chức triển khai ứng phó sự cố sau khi Kế hoạch ứng phó sự cố được 

Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt: tổ chức đào tạo, diễn tập định kỳ.
- Báo cáo Sở KHCN và Sở Y tế khi sự cố xảy ra trong vòng 24 giờ;
- Chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe cá nhân bị chiếu xạ quá liều.
* Trách nhiệm của Trưởng BCH
- Lập, chỉnh sửa và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố cho tới khi được Sở 

Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên BCH và tổ chức triển khai 

công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố theo Kế hoạch đã được phê duyệt;
- Đề xuất biện pháp theo dõi sức khỏe cá nhân bị chiếu xạ quá liều cho 

người đứng đầu tổ chức cá nhân.
* Trách nhiệm của thành viên BCH
- Đánh giá liều và theo dõi tình trạng sức khoẻ của cá nhân bị chiếu xạ 

quá liều;
- Lập báo cáo để người đứng đầu cơ sở gửi Sở KHCN và Sở Y tế khi nhân 

viên bức xạ và các cá nhân khác bị chiếu quá liều theo mẫu 01 trong vòng 24 
giờ.

* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khác
Tuân thủ theo sự phân công và chỉ đạo của BCH và thành viên BCH khi 

sự cố xảy ra.
V. Ứng phó sự cố
Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về việc sự cố bức xạ xảy ra, người phát hiện 

phải có trách nhiệm báo ngay cho người phụ trách an toàn bức xạ trong vòng 10 
phút. Người phụ trách an toàn bức xạ phải ngay lập tức báo cáo cho Trưởng 
BCH để khởi động ứng phó sự cố theo Kế hoạch này.

5.1. Kịch bản ứng phó sự cố.

*  Các tình huống sự  cố bức xạ có thể xảy ra

Tình huống 1: Sự cố cá nhân bị chiếu xạ quá liều
Tình huống 2: Khi Nhân viên bức xạ đang ở vị trí chụp, chiếu có người lạ 

xâm nhập vào khu vực làm việc.
Tình huống 3: Phòng máy không đảm bảo an toàn gây rò rỉ bức xạ.

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
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Tình huống 4: Khi xảy ra hỏa hoạn tại vị trí máy, phòng máy X-quang.
Tình huống 5: Sự cố bệnh nhân bị chiếu xạ quá liều
* Kịch bản 1. Sự cố cá nhân bị chiếu xạ quá liều
Trong thực tế tất cả các thiết bị bức xạ X-quang chẩn đoán hiện nay tại 

bệnh viện, đều là các thiết bị mới, đạt các tiêu chuẩn an toàn rất cao cho người 
vận hành cũng như người bệnh và người nhà người bệnh, tất cả các bất thường 
về điện, độ ẩm, nhiệt độ, không đạt tiêu chuẩn máy đều không cho hoạt động; tất 
cả các chỉ số chụp cho bệnh nhân đều được đặt tự động theo chương trình có sẵn 
trên cơ thể của người bệnh do đó tất cả các hằng số Kv; mA; mas đều được đặt 
tự động và có độ chính xác cao; Mọi thông số cài đặt không đúng(vượt quá giới 
hạn) máy đều không cho làm việc; Tất cả các máy X-quang chỉ khi phát tia X 
mới có hại còn không phát tia chúng vô hại, muốn phát tia X được chúng phải 
có người vận hành được đào tạo, được cấp điện và cài đặt các thông số đúng quy 
trình thì máy mới cho làm việc;

Mô tả tình huống sự cố: Nhân viên bức xạ được trang bị liều kế cá nhân 
và được theo dõi kịnh kỳ theo chu kỳ 3 tháng 1 lần. Trong một lần nhận kết quả 
đọc liều xạ cá nhân, Người phụ trách an toàn nhận thấy có nhân viên nhận được 
kết quả liều xạ cá nhân HP10 là >7mSv. Giới hạn cho phép HP10<6mSv

Các tác nghiệp cần thực hiện:

Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Bước 1: Tiếp 
nhận và xử 
lý thông tin 
ban đầu

Người phụ trách ATBX:

Tạm đình chỉ công tác chụp đối với các nhân viên vận hành;

Lập biên bản xảy ra sự cố

Đánh giá mức độ nhiễm xạ của nhân viên vận hành máy: tiến hành 
khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định 
kỳ cho nhân viên bức xạ;

Điều tra nguyên nhân sự cố:

So sánh kết quả đánh giá liều kế phông và liều kế cá nhân (xác nhận 
nguyên quá liều là do nhân viên không thực hiện đúng qui trình 
hoặc phòng bị rò tia bức xạ).

Nếu liều kế phông tương đương liều kế cá nhân có thể sảy ra trường 
hợp là nhân viên vận hành máy đóng không kín cửa phòng X-quang 
(sai qui trình vận hành) hoặc phòng bị rò rỉ tia bức xạ;

Nếu liều kế phông nhỏ nhỏ hơn liều kế cá nhân (tương đương phông 
môi trường của bản đánh giá ATBX phòng), có thể xảy ra trường 
hợp nhân viên vận hành không thực hiến đúng các yêu cầu về đeo 
liều kế, quy trình vận hành máy và bảng nội qui ATBX .

Tổ chức kiểm tra qui trình làm việc của nhân viên (xác nhận nguyên 
nhân nhân viên không thực hiện đúng qui trình vận hành và để liều

Mẫu
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

kế không đúng nơi quy định);

Bước 2: 
Thông báo

Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở;

Báo cáo trưởng BCH;

Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế.

Bước 3: Huy 
động nguồn 
nhân lực và 
triển khai 
ứng phó

Xác định nơi nhân viên đang tiến hành công việc bức xạ;

Khoanh vùng phòng máy nhân viên đó tiến hành công việc bức xạ;

Tặt máy để kiểm tra thực trạng của thiết bị; kiểm tra phòng chụp;

Thực hiện kiểm định máy X-quang, đo kiểm tra đánh giá lại chất 
lượng phòng (xác nhận nguyên do máy hoặc hở tia do phòng chụp).

(Tất cả các thiết bị máy X-quang khi tắt điện đều vô hại)

Thông báo cho các bên tham gia ứng phó sự cố; Trưởng ban (hoặc 
Phó Trưởng ban thường trực) công bố mức báo động và điều động 
các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện ứng phó sự cố theo quy 
trình và kịch bản đã được xây dựng;

Tuỳ theo tình huống, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường 
trực) s ẽ bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường;

Các tổ chức, cá nhân được điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố 
theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã 
được xây dựng;

Khoa CĐHA, Bảo vệ s ẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ trật tự trị 
an, khoanh vùng,..) trước khi các lực lượng ứng phó khác đến hiện 
trường;

Các lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh 
giá chính xác mức độ nguy hiểm của sự cố để có các bước triển khai 
tiếp theo thích hợp;

Trưởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trưởng ban về 
kết quả đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường và tham mưu các 
biện pháp và giải pháp để khắc phục. Dựa vào kết quả đánh giá 
mức bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trường ra quyết định nâng cấp 
hoặc hạ cấp mức báo động.

Bước 4: Tiên 
hành các 
biện pháp 
can thiệp tại 
hiện trường

Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực) s ẽ tham vấn ý kiến 
trong BCH và đưa ra quyết định tiến hành các biện pháp can thiệp 
và khắc phục sự cố phù hợp.

Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng; Cấp cứu và điều trị cho 
nạn nhân của sự cố; Sơ tán công chúng trong khu vực; Tiến hành 
phân loại người nhiễm bẩn bức xạ và tiến hành tẩy xạ tại chỗ; Tẩy 
xạ người bị phơi nhiễm.

Bước 5: Kêt Các bên ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho BCH. Căn cứ
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

thúc ứng phó 
sự cố

vào các thông tin này, Trưởng Ban chỉ huy (hoặc Phó Trưởng ban 
thường trực) s ẽ ra quyết định kết thúc ứng phó và lập kế hoạch dài 
hạn cho việc khắc phục môi trường và bảo vệ công chúng theo tiêu 
chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục;

BCH ứng phó sự cố s ẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết thúc 
ứng phó; BCH ứng phó sự cố công bố sự cố đã chấm dứt và các 
hoạt động khác trở lại bình thường.

Bước 6: Báo 
cáo

Báo cáo trong sự cố:

Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay cho Sở KHCN; Sở Y tế 
khi có sự cố xảy.

Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo 
Mức sự cố được quy định trong Luật NLNT.

Báo cáo sau sự cố:

Ban chỉ huy s ẽ lập báo cáo tổng kết về sự cố và gửi đến Sở KHCN, 
Sở Y tế.

Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 ngày sau giai đoạn ứng phó sự 
cố và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục.

Mức độ sự cố sẽ được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 
Luật NLNT.

Các bài học kinh nghiệm thu được sẽ tổng hợp lại, cập nhật định kỳ 
trong kế hoạch UPSC.

Thực hiện khắc phục tiếp theo, theo khuyến cáo chuyên môn của Sở 
KHCN và Sở Y Tế;

Thực hiện lưu hồ sơ sự cố:

Nhân viên vận hành:

Khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và báo cáo quá trình, qui trình 
vận hành máy X-quang;

Thực hiện theo chỉ định khắc phục của nhân viên phụ trách và 
khuyến cáo chuyên môn của Sở KHCN và Sở Y Tế.

Mẫu
02

* Kích bản 2: Khi Nhân viên bức xa đang ở vỉ trí chiip, chiếu có người la xâm 
nhập vào khu vực làm việc:________________________________________________

Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Bước 1: Tiếp 
nhận và xử 
lý thông tin 
ban đầu

Nhân viên vận hành:

Đóng (tắt) ngay thiết bị; Giữ nguyên hiện trạng. Yêu cầu người xâm 
nhập ở lại để cán bộ phụ trách an toàn tư vấn xác định liều nhiễm xạ 
của họ. Nếu không được, cần ghi lại địa chỉ số điện thoại để liên lạc

Mẫu
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

sau;

Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và người quản 
lý cơ sở về sự cố.

Người phụ trách ATBX:

Đánh giá mức độ nhiễm xạ của người thâm nhập;

Xác nhận thông tin cá nhân, tiến hành khám sức khỏe, phân tích 
máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho người xâm nhập;

Gửi liều kế phông về đơn vị hợp đồng liều kế để xác nhận mức ảnh 
hưởng liều ra môi trường khi có sự thâm nhập;

Lập biên bản xảy ra sự cố;

Điều tra nguyên nhân sự cố:

Các quy trình cảnh báo đã đảm bảo hợp lý chưa; Các nội quy đã 
được thực hiện đúng nguyên tắc chưa...

Bước 2: 
Thông báo

Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở;

Báo cáo trưởng BCH;

Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế.

Bước 3: Huy 
động nguồn 
nhân lực và 
triển khai 
ứng phó

Xác định phòng máy nơi người lạ vào khi đang tiến hành công việc 
bức xạ;

Khoanh vùng phòng máy nơi người lạ vào khi đang tiến hành công 
việc bức xạ;

Thông báo cho các bên tham gia ứng phó sự cố; Trưởng ban (hoặc 
Phó Trưởng ban thường trực) công bố mức báo động và điều động 
các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện ứng phó sự cố theo quy 
trình và kịch bản đã được xây dựng;

Tuỳ theo tình huống, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường 
trực) s ẽ bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường;

Các tổ chức, cá nhân được điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố 
theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã 
được xây dựng;

Khoa CĐHA, Bảo vệ s ẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ trật tự trị 
an, khoanh vùng,..) trước khi các lực lượng ứng phó khác đến hiện 
trường;

Các lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh 
giá chính xác mức độ nguy hiểm của sự cố để có các bước triển khai 
tiếp theo thích hợp;

Trưởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trưởng ban về 
kết quả đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường và tham mưu các 
biện pháp và giải pháp để khắc phục. Dựa vào kết quả đánh giá mức
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trường ra quyết định nâng câp hoặc hạ 
cấp mức báo động.

Bước 4: Tiên 
hành các 
biện pháp 
can thiệp tại 
hiện trường

Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực) s ẽ tham vấn ý kiến 
trong BCH và đưa ra quyết định tiến hành các biện pháp can thiệp 
và khắc phục sự cố phù hợp.

Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng; Cấp cứu và điều trị cho 
nạn nhân của sự cố; Sơ tán công chúng trong khu vực; Tiến hành 
phân loại người nhiễm bẩn bức xạ và tiến hành tẩy xạ tại chỗ; Tẩy 
xạ người bị phơi nhiễm.

Bước 5: Kêt 
thúc ứng phó 
sự cố

Các bên ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho BCH. Căn cứ 
vào các thông tin này, Trưởng Ban chỉ huy (hoặc Phó Trưởng ban 
thường trực) s ẽ ra quyết định kết thúc ứng phó và lập kế hoạch dài 
hạn cho việc khắc phục môi trường và bảo vệ công chúng theo tiêu 
chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục;

Ban chỉ huy ứng phó sự cố s ẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết 
thúc ứng phó; Ban chỉ huy ứng phó sự cố công bố sự cố đã chấm 
dứt và các hoạt động khác trở lại bình thường.

Bước 6: Báo 
cáo

Báo cáo trong sự cố:

Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay cho Sở KHCN; Sở Y tế 
khi có sự cố xảy.

Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo 
Mức sự cố được quy định trong Luật NLNT.

Báo cáo sau sự cố:

Ban chỉ huy s ẽ lập báo cáo tổng kết về sự cố và gửi đến Sở KHCN, 
Sở Y tế.

Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 ngày sau giai đoạn ứng phó sự 
cố và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục.

Mức độ sự cố sẽ được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 
Luật NLNT.

Các bài học kinh nghiệm thu được sẽ tổng hợp lại, cập nhật định kỳ 
trong kế hoạch UPSC.

Thực hiện khắc phục tiếp theo, theo khuyến cáo chuyên môn của Sở 
KHCN và Sở Y Tế;

Thực hiện lưu hồ sơ sự cố:

Nhân viên vận hành:

Khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và báo cáo quá trình, qui trình 
vận hành máy X-quang;

Thực hiện theo chỉ định khắc phục của nhân viên phụ trách và

Mẫu
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ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

khuyến cáo chuyên môn của Sở KHCN và Sở Y Tế.

* Kịch bản 3: Phòng máy không đảm bảo an toàn gây rò rỉ bức xạ

Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Bước 1: Tiếp 
nhận và xử 
lý thông tin 
ban đầu

Nhân viên vận hành:

Đóng (tắt) ngay thiết bị; Giữ nguyên hiện trạng;

Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và người quản 
lý cơ sở về sự cố.

Người phụ trách ATBX:

Tạm đình chỉ công tác chụp đối với các nhân viên vận hành;

Lập biên bản xảy ra sự cố

Đánh giá mức độ nhiễm xạ của nhân viên vận hành máy: tiến hành 
khám sức khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định 
kỳ cho nhân viên bức xạ;

Điều tra nguyên nhân sự cố:

So sánh kết quả đánh giá liều kế phông và liều kế cá nhân (xác nhận 
nguyên quá liều là do nhân viên không thực hiện đúng qui trình 
hoặc phòng bị rò tia bức xạ).

Nếu liều kế phông tương đương liều kế cá nhân có thể sảy ra trường 
hợp là nhân viên vận hành máy đóng không kín cửa phòng X-quang 
(sai qui trình vận hành) hoặc phòng bị rò rỉ tia bức xạ;

Nếu liều kế phông nhỏ nhỏ hơn liều kế cá nhân (tương đương phông 
môi trường của bản đánh giá ATBX phòng), có thể xảy ra trường 
hợp nhân viên vận hành không thực hiến đúng các yêu cầu về đeo 
liều kế, quy trình vận hành máy và bảng nội qui ATBX .

Tổ chức kiểm tra qui trình làm việc của nhân viên (xác nhận nguyên 
nhân nhân viên không thực hiện đúng qui trình vận hành và để liều 
kế không đúng nơi quy định);

Mẫu
01

Bước 2: 
Thông báo

Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở;

Báo cáo trưởng BCH;

Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế.

Bước 3: Huy 
động nguồn 
nhân lực và 
triển khai 
ứng phó

Xác định nơi nhân viên đang tiến hành công việc bức xạ;

Khoanh vùng phòng máy nhân viên đó tiến hành công việc bức xạ; 

Kiểm tra phòng chụp;

Thực hiện kiểm định, đo kiểm tra đánh giá lại chất lượng phòng
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ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

chụp (xác định vị trí phòng chụp bị hở).

(Tất cả các thiết bị máy Xquang khi tắt điện đều vô hại)

Thông báo cho các bên tham gia ứng phó sự cố; Trưởng ban (hoặc 
Phó Trưởng ban thường trực) công bố mức báo động và điều động 
các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện ứng phó sự cố theo quy 
trình và kịch bản đã được xây dựng;

Tuỳ theo tình huống, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường 
trực) s ẽ bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường;

Các tổ chức, cá nhân được điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố 
theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã 
được xây dựng;

Khoa CĐHA, Bảo vệ s ẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ trật tự trị 
an, khoanh vùng,..) trước khi các lực lượng ứng phó khác đến hiện 
trường;

Các lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh 
giá chính xác mức độ nguy hiểm của sự cố để có các bước triển khai 
tiếp theo thích hợp;

Trưởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trưởng ban về 
kết quả đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường và tham mưu các 
biện pháp và giải pháp để khắc phục. Dựa vào kết quả đánh giá mức 
bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trường ra quyết định nâng cấp hoặc hạ 
cấp mức báo động.

Bước 4: Tiến 
hành các 
biện pháp 
can thiệp tại 
hiện trường

Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực) s ẽ tham vấn ý kiến 
trong Ban chỉ huy và đưa ra quyết định tiến hành các biện pháp can 
thiệp và khắc phục sự cố phù hợp.

Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng; Cấp cứu và điều trị cho 
nạn nhân của sự cố; Sơ tán công chúng trong khu vực; Tiến hành 
phân loại người nhiễm bẩn bức xạ và tiến hành tẩy xạ tại chỗ; Tẩy 
xạ người bị phơi nhiễm.

Bước 5: Kết 
thúc ứng phó 
sự cố

Các bên ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho BCH. Căn cứ 
vào các thông tin này, Trưởng Ban chỉ huy (hoặc Phó Trưởng ban 
thường trực) s ẽ ra quyết định kết thúc ứng phó và lập kế hoạch dài 
hạn cho việc khắc phục môi trường và bảo vệ công chúng theo tiêu 
chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục;

Ban chỉ huy ứng phó sự cố s ẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết 
thúc ứng phó; Ban chỉ huy ứng phó sự cố công bố sự cố đã chấm 
dứt và các hoạt động khác trở lại bình thường.

Bước 6: Báo 
cáo

Báo cáo trong sự cố:

Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay cho Sở KHCN; Sở Y tế 
khi có sự cố xảy.
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Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo 
Mức sự cố được quy định trong Luật NLNT.

Báo cáo sau sự cố:

Ban chỉ huy s ẽ lập báo cáo tổng kết về sự cố và gửi đến Sở KHCN, 
Sở Y tế.

Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 ngày sau giai đoạn ứng phó sự 
cố và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục.

Mức độ sự cố sẽ được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 
Luật NLNT.

Các bài học kinh nghiệm thu được sẽ tổng hợp lại, cập nhật định kỳ 
trong kế hoạch UPSC.

Thực hiện khắc phục tiếp theo, theo khuyến cáo chuyên môn của Sở 
KHCN và Sở Y Tế;

Thực hiện lưu hồ sơ sự cố:

Nhân viên vận hành:

Khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và báo cáo quá trình, qui trình 
vận hành máy X-quang;

Thực hiện theo chỉ định khắc phục của nhân viên phụ trách và 
khuyến cáo chuyên môn của Sở KHCN và Sở Y Tế.

* Kịch bản 4: Khi xẩy ra hỏa hoạn tại vị trí máy, phòng máy X-quang.

Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Bước 1: Tiếp 
nhận và xử 
lý thông tin 
ban đầu

Nhân viên bức xạ:

Phải tìm cách tắt nguồn điện cung cấp và báo cho công an - lực 
lượng cứu hoả;

Thông báo cho người phụ trách ATBX và người quản lý cơ sở. 

Người phụ trách ATBX:

Phối hợp với lực lượng cứu hỏa điều tra nguyên nhân phát hỏa và 
đánh giá các tổn hại đối với thiết bị và con người;

Lập biên bản xảy ra sự cố

Điều tra nguyên nhân sự cố:

Xác định nơi phát hỏa, gây ra cháy..

Mẫu
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Bước 2: 
Thông báo

Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở; 

Báo cáo trưởng BCH;
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Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế.

Bước 3: Huy 
động nguồn 
nhân lực và 
triển khai 
ứng phó

Xác định nơi phát sinh hỏa hoạn; Khoanh vùng phòng máy; dập lửa 
bảo vệ thiết bị và con người..

Tặt máy để kiểm tra thực trạng của thiết bị; kiểm tra phòng chụp;

Thông báo cho các bên tham gia ứng phó sự cố; Trưởng ban (hoặc 
Phó Trưởng ban thường trực) công bố mức báo động và điều động 
các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện ứng phó sự cố theo quy 
trình và kịch bản đã được xây dựng;

Tuỳ theo tình huống, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường 
trực) s ẽ bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường;

Các tổ chức, cá nhân được điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố 
theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã 
được xây dựng;

Khoa CĐHA, Bảo vệ s ẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ trật tự trị 
an, khoanh vùng,..) trước khi các lực lượng ứng phó khác đến hiện 
trường;

Các lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh 
giá chính xác mức độ nguy hiểm của sự cố để có các bước triển khai 
tiếp theo thích hợp;

Trưởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trưởng ban về 
kết quả đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường và tham mưu các 
biện pháp và giải pháp để khắc phục. Dựa vào kết quả đánh giá mức 
bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trường ra quyết định nâng cấp hoặc hạ 
cấp mức báo động.

Bước 4: Tiến 
hành các 
biện pháp 
can thiệp tại 
hiện trường

Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực) s ẽ tham vấn ý kiến 
trong Ban chỉ huy và đưa ra quyết định tiến hành các biện pháp can 
thiệp và khắc phục sự cố phù hợp.

Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng; Cấp cứu và điều trị cho 
nạn nhân của sự cố; Sơ tán công chúng trong khu vực; Tiến hành 
phân loại người nhiễm bẩn bức xạ và tiến hành tẩy xạ tại chỗ; Tẩy 
xạ người bị phơi nhiễm.

Bước 5: Kết 
thúc ứng phó 
sự cố

Các bên ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho BCH. Căn cứ 
vào các thông tin này, Trưởng Ban chỉ huy (hoặc Phó Trưởng ban 
thường trực) s ẽ ra quyết định kết thúc ứng phó và lập kế hoạch dài 
hạn cho việc khắc phục môi trường và bảo vệ công chúng theo tiêu 
chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục;

Ban chỉ huy ứng phó sự cố s ẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết 
thúc ứng phó; Ban chỉ huy ứng phó sự cố công bố sự cố đã chấm 
dứt và các hoạt động khác trở lại bình thường.

Bước 6: Báo Báo cáo trong sự cố: Mẫu
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

cáo Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay cho Sở KHCN; Sở Y tê 
khi có sự cố xảy.

Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo 
Mức sự cố được quy định trong Luật NLNT.

Báo cáo sau sự cố:

Ban chỉ huy s ẽ lập báo cáo tổng kêt về sự cố và gửi đên Sở KHCN, 
Sở Y tê.

Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 ngày sau giai đoạn ứng phó sự 
cố và lên kê hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục.

Mức độ sự cố sẽ được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 
Luật NLNT.

Các bài học kinh nghiệm thu được sẽ tổng hợp lại, cập nhật định kỳ 
trong kê hoạch UPSC.

Thực hiện khắc phục tiêp theo, theo khuyên cáo chuyên môn của Sở 
KHCN và Sở Y Tê;

Thực hiện lưu hồ sơ sự cố:

Nhân viên vận hành:

Khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và báo cáo quá trình, qui trình 
vận hành máy X-quang;

Thực hiện theo chỉ định khắc phục của nhân viên phụ trách và 
khuyên cáo chuyên môn của Sở KHCN và Sở Y Tê.

02

* Kịch bản 5. Sự cố bệnh nhân bị chiếu xạ quá liều

Các tác nghiệp cần thực hiện:

Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Bước 1: Tiêp 
nhận và xử 
lý thông tin 
ban đầu

Người phụ trách ATBX:

Tạm đình chỉ công tác chụp đối với các bệnh nhân;

Lập biên bản xảy ra sự cố

Đánh giá mức độ nhiễm xạ của bệnh nhân: tiên hành khám sức 
khỏe, phân tích máu và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho 
bệnh nhân;

Điều tra nguyên nhân sự cố:

Tổ chức kiểm tra qui trình làm việc của thiêt bị

Mẫu
01

Bước 2: 
Thông báo

Thực hiện báo cáo lên người quản lý cơ sở; 

Báo cáo trưởng BCH;
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

Thực hiện báo cáo lên Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế.

Bước 3: Huy 
động nguồn 
nhân lực và 
triển khai 
ứng phó

Xác định nơi bệnh nhân bị chiếu quá liều;

Khoanh vùng phòng máy tiến hành công việc bức xạ;

Tặt máy để kiểm tra thực trạng của thiết bị; kiểm tra phòng chụp;

Thực hiện kiểm định máy X-quang, đo kiểm tra đánh giá lại chất 
lượng phòng (xác nhận nguyên do máy hoặc hở tia do phòng chụp).

(Tất cả các thiết bị máy X-quang khi tắt điện đều vô hại)

Thông báo cho các bên tham gia ứng phó sự cố; Trưởng ban (hoặc 
Phó Trưởng ban thường trực) công bố mức báo động và điều động 
các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện ứng phó sự cố theo quy 
trình và kịch bản đã được xây dựng;

Tuỳ theo tình huống, Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường 
trực) s ẽ bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường;

Các tổ chức, cá nhân được điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố 
theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã 
được xây dựng;

Khoa CĐHA, Bảo vệ s ẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ trật tự trị 
an, khoanh vùng,..) trước khi các lực lượng ứng phó khác đến hiện 
trường;

Các lực lượng hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh 
giá chính xác mức độ nguy hiểm của sự cố để có các bước triển khai 
tiếp theo thích hợp;

Trưởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trưởng ban về 
kết quả đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường và tham mưu các 
biện pháp và giải pháp để khắc phục. Dựa vào kết quả đánh giá 
mức bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trường ra quyết định nâng cấp 
hoặc hạ cấp mức báo động.

Bước 4: Tiến 
hành các 
biện pháp 
can thiệp tại 
hiện trường

Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực) s ẽ tham vấn ý kiến 
trong BCH và đưa ra quyết định tiến hành các biện pháp can thiệp 
và khắc phục sự cố phù hợp.

Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng; Cấp cứu và điều trị cho 
nạn nhân của sự cố; Sơ tán công chúng trong khu vực; Tiến hành 
phân loại người nhiễm bẩn bức xạ và tiến hành tẩy xạ tại chỗ; Tẩy 
xạ người bị phơi nhiễm.

Bước 5: Kết 
thúc ứng phó 
sự cố

Các bên ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho BCH. Căn cứ 
vào các thông tin này, Trưởng Ban chỉ huy (hoặc Phó Trưởng ban 
thường trực) s ẽ ra quyết định kết thúc ứng phó và lập kế hoạch dài 
hạn cho việc khắc phục môi trường và bảo vệ công chúng theo tiêu 
chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục;

BCH ứng phó sự cố s ẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết thúc
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Hành động 
ứng phó Người thực hiện Biểu

mẫu

ứng phó; BCH ứng phó sự cố công bố sự cố đã chấm dứt và các 
hoạt động khác trở lại bình thường.

Bước 6: Báo 
cáo

Báo cáo trong sự cố:

Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay cho Sở KHCN; Sở Y tế 
khi có sự cố xảy.

Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo 
Mức sự cố được quy định trong Luật NLNT.

Báo cáo sau sự cố:

Ban chỉ huy s ẽ lập báo cáo tổng kết về sự cố và gửi đến Sở KHCN, 
Sở Y tế.

Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 ngày sau giai đoạn ứng phó sự 
cố và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục.

Mức độ sự cố sẽ được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 
Luật NLNT.

Các bài học kinh nghiệm thu được sẽ tổng hợp lại, cập nhật định kỳ 
trong kế hoạch UPSC.

Thực hiện khắc phục tiếp theo, theo khuyến cáo chuyên môn của Sở 
KHCN và Sở Y Tế;

Thực hiện lưu hồ sơ sự cố:

Nhân viên vận hành:

Khai báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và báo cáo quá trình, qui trình 
vận hành máy X-quang;

Thực hiện theo chỉ định khắc phục của nhân viên phụ trách và 
khuyến cáo chuyên môn của Sở KHCN và Sở Y Tế.

Mẫu
02

5.2. Phương pháp đánh giá liều và theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân 
khi bị chiếu xạ quá liều.

5.2.1.Trách nhiệm của người đánh giá liều
Ngay sau khi xảy ra sự cố, người phụ trách an toàn bức xạ phải có trách 

nhiệm đánh giá suất liều bức xạ mà nạn nhân đã phải nhận. Quy trình đánh giá 
được thực hiện theo các bước quy định tại mục 5.2.2.

5.2.2.Các bước tiến hành đánh giá suất liều đã chiếu cho nạn nhân
- Xác định lại các thông số kỹ thuật của máy đúng như đã chụp cho bệnh 

nhân (kV, mA, s, trường xạ...) và các trạng thái vật lý như: tư thế, vị trí, khoảng 
cách với bóng phát tia.. của bệnh nhân

- Thiết lập lại quy trình chụp
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- Dùng các phương pháp đo liều trực tiêp như: thiêt bị đo liều trên bề mặt 
da của bệnh nhân... hoặc gián tiêp như chíp LTD... để xác định lại suất liều mà 
nạn nhân đã bị chụp.

- Phương pháp đánh giá liều:

+ Căn cứ vào kết quả đọc liều xạ kế cá nhân: Trường hợp cá nhân bị 
chiêu xạ có được trang bị liều xạ kê cá nhân khi xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ sự 
cố xảy ra. Trưởng BCH chỉ đạo Người phụ trách an toàn gửi liều xạ kê cá nhân 
đên đơn vị đọc liều ngay lập tức đê đánh giá liều chiêu xạ. Đồng thời tạm dừng 
hoạt động của thiêt bị để điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố.

+ Căn cứ vào thông số kỹ thuật của thiết bị: Dựa vào thông số kỹ thuật 
của thiêt bị do hãng sản xuất cung cấp, liều chiêu xạ cá nhân được tính như sau:

Liều cá nhân nhận được = suất liều X thời gian phát tia
+ Tổ chức đánh giá liều nhận được tác động lên bệnh nhân dựa vào các 

bảng hiệu ứng bức xạ sau:

Quy trình ƯPSCBX Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

Bảng 1. Phân loại các hiệu ứng bức xạ

Hiệu ứng Sô-Ma

Hiệu ứng sớm

-Đỏ da
- Rụng tóc

- Giảm bạch cầu
- Vô sinh Hiệu ứng tất nhiên

Hiệu ứng muộn

-Đục thủy tinh thể 
- Ảnh hưởng bào 

thai
-Ung thư Hiệu ứng ngâu 

nhiênHiệu ứng di truyền

Bảng 2.Các triệu chứng rõ ràng do chiếu toàn thân
Liều chiếu (mSv) Các hiệu ứng

0~250
Không có tổn thương rõ ràng. Không có hiệu ứng lâm 
sàng, có thể không có hiệu ứng muộn

250~500 Có thể có thay đổi về máu nhưng ko nghiêm trọng

500

Có thay đổi nhẹ ở máu nhưng không có hiệu ứng lâm 
sàng. Có thể có hiệu ứng muộn, không chắc chắn có hiệu 
ứng nghiêm trọng

500~1000
Thay đổi về tê bào máu, có vài tổn thương nhưng không 
ốm đau, bệnh tật
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1000
Buồn nôn, mệt, có thể nôn mửa. Thay đổi rõ về thành 
phần máu,bình phục chậm, giảm thọ

1000~2000 Có tổn thương, có khả năng ốm đau, bệnh tật

2000

Buồn nôn, nôn mửa trong 24h, rụng lông, tóc, biếng ăn, 
suy yếu toàn thân, có triệu chứng đau họng, ỉa chảy. Một 
số cá thể có thể bị chết. Nói chung có khả năng bình phục, 
trừ trường hợp sức khỏe vốn kém từ trước, dễ bị bệnh 
truyền nhiễm, tổn thương nặng

2000~4000 Tổn thương, ốm đau, bệnh tật là chăc chăn. Có thể chết

4000

Buồn nôn, nôn mửa trong 1-2 giờ, ủ bệnh 1 tuần bắt đầu 
rụng tóc, lông, mất ngon miệng, suy nhược chung, sốt, 
khô rát họng ở tuần thứ 3, các triệu chứng xanh xao, ỉa 
chảy, chảy máu, suy sụp nhanh vào tuần thứ tư. Khoảng 
50% cá thể bị chết

6000
Buồn nôn mửa trong 1-2 giờ, ủ bệnh ngắn, ỉa chảy, rát 
họng, sốt và chết sớm. Chắc chắn 100% cá thể bị chết

Bảng 3. Các hội chứng bức xạ cấp

Triệu chứng Liều (Sv) Thời gian khởi phát

Buồn nôn, nôn mửa, 
biếng ăn, ỉa chảy

1~2 Vài giờ đến 2 ngày

Ban đỏ ở da 6 2~3 tuần

Rụng lông, tóc 3

Sạm da 10~15

Tróc da (da khô) 15 2~4 tuần

Tóc da (da ướt) 20~25

Hoại tử bức xạ 50 Nhiêu tuần - Nhiêu năm

A _
5.2.3. Quy định về theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân
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Trên cơ sở suất liều bệnh nhân bị nhận và các biểu hiện lâm sàng, người 
phụ trách an toàn có trách nhiệm báo cáo với người quản lý cơ sở để có chính 
sách theo dõi, đánh giá sức khỏe bệnh nhân trong thời gian nhất định tương ứng 
với mức liều mà bệnh nhân bị nhận.

6. Quy định lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố:
- Các báo cáo phải được thực hiện kịp thời.
- Nội dung báo cáo theo mầu.
- Trường hợp nếu có sự cố bức xạ xảy ra:
+ Người phụ trách ATBX có trách nhiệm lập biên bản xác nhận sự cố bức

xạ, (Theo mâu Biên Bản 01/BB-SCBX quy định tại phụ lục kèm theo kế hoạch
này). Hồ sơ sự cố s ẽ được lưu tại phòng X-quang và photo một bản cho Phòng 
Tổ chức - Hành chính lưu.

+ Người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm lập báo cáo về sự cố (Theo 
mâu báo cáo 02/BC-SCBX quy định tại phụ lục kèm theo kế hoạch này) gửi về 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế.

7. Chính sách dự phòng sự cố an toàn bức xạ.
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng

dần thi hành Luật.
- Phân công nhân viên phụ trách an toàn bức xạ. Tất cả nhân viên bức xạ 

đều phải được tập huấn đầy đủ kiến thức về an toàn bức xạ và định kỳ phải được 
đào tạo lại kiến thức về TBX.

- Kiểm xạ khu vực làm việc, kiểm định thiết bị X-quang định kỳ theo quy 
định tại Thông tư số liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 
năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế quy định về bảo đảm an 
toàn bức xạ trong y tế.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ đối với các thiết bị bức xạ theo quy định 
của cơ quan kiểm soát bức xạ. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị X- 
quang.

- Sử dụng các biện pháp quản lý hành chính (kiểm soát vùng ra vào của bệnh 
nhân, công chúng), biện pháp kỹ thuật, gắn biển báo, đèn cảnh báo nguy hiểm bức 
xạ, niêm yết nội quy an bức xạ công khai và dễ nhận biết cho cả bệnh nhân, nhân 
viên bức xạ, công chúng tại khu vực bức xạ trong kế hoạch phòng chống sự cố.

- Tuyên truyền giáo dục kiến thức về an toàn bức xạ cho nhân viên và cho 
cộng đồng. Sử dụng các biện pháp quản lý hành chính trong kế hoạch phòng 
chống sự cố như: gắn biển báo cảnh báo nguy hiểm phóng xạ, nội quy an toàn 
bức xạ được niêm yết công khai và dễ nhận biết cho cả bệnh nhân và nhân viên
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buc xa, kiêm soat vùng ra vào cüa bênh nhân và nguoi nhà bênh nhân tai khu 
vue buc xa....

- Lâp hô sa theo doi tinh hinh suc khoe cho nhân viên bue xa. Co kê 
hoach bô tri công tac hop lÿ dôi voi cac nhân viên bue xa bi chiêu xa hoâc qua 
liêu.

- Trang bi cac phuang tien bâo hô cüng nhu phuang tien dùng dê ung pho 
trong su cô buc xa: ao chi, yêm chi, gâng tay chi....

- Hàng nâm truoc ngày 15/12 rà soat lai kê hoach ung pho su cô An toàn 
buc xa. Chînh sua, bô sung và trinh Sô Khoa hoc và Công nghê phê duyêt lai 
dông thoi bao cao công tac ung pho su cô ATBX trong bao cao thuc trang an 
toàn tiên hành công viêc buc xa trong nâm gui vê Sô Khoa hoc và Công nghe.

8. Dào tao, tô chu*c diên tâp u*ng pho sw cô, câp nhât thông tin:
- Nguoi dung dâu ca sô dinh ky (it nhât 3 nâm 1 lân) tô chuc dào tao nhâc 

lai và bô sung kiên thuc chuyên sâu, thông tin moi vê an toàn buc xa do Bô khoa 
hoc và công nghe quy dinh.

- Chî co nhân viên co nghiêp vu vê X-quang (Co chûng chi dào tao 
ATBX) moi duoc phân công nhiêm vu vân hành may.

- Hâng nâm, tô chuc huân luyên cho cac nhân viên buc xa y tê vê nôi quy 
an toàn buc xa, quy dinh cüa ca sô liên quan dên bâo dâm an toàn buc xa, quy 
trinh ung pho su cô buc xa hoâc phô biên cac quy dinh moi, cac thông tin moi 
vê bâo dâm an toàn buc xa.

9. Cac sô liên lac cân thiêt khi thwc hiên u*ng pho sw cô bu*c xa:

- Sô diên thoai nguoi quân lÿ ca sô buc xa:

+ Ho và tên: Pham Vân Mân

+ Chuc vu: Giam dôc Di dông: 0912563909
- Nhân viên phu trach an toàn buc xa:
+ Ho và tên: Dâng Duc Hùng
+ Chuc vu: Nguoi phu trach ATBX Di dông: 0912793110
- Sô diên thoai cuu thuang: 115
- Sô diên thoai luc luong cuu hoa: 114
- Sô diên thoai Sô KH&CN: 0215. 3826698
- Sô diên thoai Sô Y Tê: 0215. 3825276

Quy trînh UPSCBX Phiên ban: 1.0 Ngày cap nhât: 25/9/2017
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PHAN III 
TÀI LIEU KÈM THEO

- Mâu biên bân su cô buc xa (Mâu 01/BB-SCBX);

- Mâu bao cao su cô buc xa (Mâu 02/BC-SCBX);

- Sa dô mât bâng tông thê và sa dô cac phong chup X-quang.

PHAN IV

HÔ SO AN TOÀN BÜC XA LÜU TAI CO SÔ

- Hô sa vê thiêt bi buc xa; Cac thay dôi, sua chùa, nâng câp thiêt bi buc
xa;

- Hô sa kiêm xa khu vuc làm viêc, do dac và hô sa bâo duong, kiêm dinh, 
hiêu chuân, trong do ghi lai: Kê hoach kiêm xa, công tac kiêm xa, kêt quâ kiêm 
xa dinh kÿ;

- Nhât kÿ và hô sa vê su cô buc xa, hat nhân trong qua trinh tiên hành 
công viêc buc xa;

- Hô sa dào tao cüa nhân viên buc xa;
- Hô sa suc khoe cüa nhân viên buc xa, trong do ghi lai kêt quâ kham suc 

khoe hàng nâm và dôt xuât cüa tùng nhân viên;
- Hô sa liêu buc xa cüa tùng nhân viên buc xa theo mâu quy dinh. Hô sa 

liêu buc xa cüa nhân viên duoc câp nhât it nhât 1 nâm 1 lân và ngay sau khi xây 
ra truàng hop liêu buc xa vuot qua muc diêu tra, giôi han liêu và khi co yêu câu;

- Kêt luân thanh tra, kiêm tra và tài liêu vê viêc thuc hiên yêu câu cüa ca 
quan co thâm quyên.

Quy trînh UPSCBX Phiên ban: 1.0 Ngày câp nhât: 25/9/2017
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Mẫu 01/BB-SCBX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Ỉập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN Sự CỐ BỨC XẠ
(Sử dụng th iế t bị X - Q uang trong  chẩn đoán Y tế)

- Họ tên người quản lý cơ sở:
+ Chức vụ:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại:

- Họ tên nhân viên phụ trách ATBX:
+ Chức vụ:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại:

II. THÔNG TIN Sự CỐ BỨC XẠ
2.1. Thông tin đến

- Họ và tên người phát hiện sự cố:...............................................................
- Thuộc đối tượng:

□  Bệnh nhân □  Nhân viên cơ sở
□  Nhân viên bức xạ □  Đối tượng khác

- Cơ quan hoặc địa chỉ:...............................................................................
- Số điện thoại người phát hiện sự cố:.........................................................
- Vị trí xảy ra sự cố1:....................................................................................
- Thời gian xảy ra sự cố :............Ngày...... Tháng....... Năm.......

2.2. Mô tả sự cố bức xạ (Tình huống sự cố; Các thông số chụp của máy trong 
thời gian xảy ra sự cố (kV, mA, thời gian chụp,...),....)

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở:
- Địa chỉ cơ sở:

- Điện thoại:
- Hình thức quản lý: Nhà nước o

Fax:
Tư nhân n  Liên doanh n

1 Tên, địa chỉ sảy ra sự cố (đối với các cơ sở bức xạ có nhiều chi nhánh)
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III. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 
3.1. Mức ảnh hưởng của sự cố:

+ Ảnh hưởng đến bệnh nhân/người dân: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến nhân viên cơ sở : Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến nhân viên bức xạ: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến tài sản cơ sở: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến tài sản cá nhân2: Có □ Không □

3.2. Thông tin mức ảnh hưởng đối với người
- Họ và tên người bị ảnh hưởng:...................................
- Thuộc đối tượng:

□  Bệnh nhân □  Nhân viên cơ sở
□  Nhân viên bức xạ □  Đối tượng khác

- Cơ quan hoặc địa chỉ:..................................................
- Số điện thoại người bị ảnh hưởng:..............................

3.3. Thông tin mức hảnh hưởng đối với tài sản
- Họ và tên người chủ tài sản:.......................................
- Giá trị tài sản:..............................................................
- Cơ quan hoặc địa chỉ chủ tài sản:...............................
- Số điện thoại chủ tài sản:............................................
- Đánh giá sơ bộ mức thiệt hại tài sản:

3.4. Các bước thực hiện tạm thời để giải quyết sự cố

3.5. Các đề xuất để giải quyết hoàn tất sự cố

IV. Ý KIẾN NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI Sự CỐ

2 Tài sản cá nhân bao gồm tài sản cá nhân của nhân viên và người dân
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Biên bản được lập vào lúc ....giờ..... phút
tại........................................................
Biên bản được thành...... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên
g iữ ......bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào biên bản./.

Điện Biên, Ngày...... tháng...... năm.....
Người phát hiện sự cố và Nhân viên phụ trách ATBX Người quản lý cơ sở bức xạ 

người bị ảnh hưởng bởi sự (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
cố ATBX

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02/BC-SCBX

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIÊN ĐA ’ ’ ’ ’
KHOA Điện Biên, ngày........ tháng........năm...........

Số: /BC-
B VĐK

BÁO CÁO SỰ CỐ BỨC XẠ
(Sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán Y tế)

Kính gửi:
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên;
- Sở Y Tế tỉnh Điện Biên.

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở:
- Địa chỉ cơ sở:

- Điện thoại: 4. Fax
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- Hình thức quản lý: Nhà nước o  Tư nhân o  Liên doanh o
- Họ tên người quản lý cơ sở:
+ Chức vụ:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại: Fax:
- Họ tên nhân viên phụ trách ATBX:
+ Chức vụ:
+ Điện thoại: Email:

II. THÔNG TIN Sự CỐ BỨC XẠ
2.1. Thông tin đến
- Họ và tên người phát hiện sự cố:............................................................
- Thuộc đối tượng:
□  Bệnh nhân □  Nhân viên cơ sở
□  Nhân viên bức xạ □  Đối tượng khác
- Cơ quan hoặc địa chỉ:...............................................................................
- Số điện thoại người phát hiện sự cố:..........................................................
- Vị trí xảy ra sự cố3:...................................................................................
- Thời gian sảy ra sự cố :............Ngày ....... tháng........ năm ...............
2.2. Mô tả tình huống sự cố bức xạ (Tình huống sự cố; Các thông số chụp 

của máy trong thời gian xảy ra sự cố (kV, mA, thời gian chụp,...),....)

r r r

2.3. Đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố (Mức ảnh hưởng của sự cố)

+ Ảnh hưởng đến bệnh nhân/công chúng: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến nhân viên cơ sở : Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến nhân viên bức xạ: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến tài sản cơ sở: Có □ Không □
+ Ảnh hưởng đến tài sản cá nhân4: Có □ Không □

r

2.4. Thông tin nạn nhân (Họ và tên, thuộc đôi tượng (bệnh nhân, nhân
viên cơ sở, nhân viên bức xạ, công chúng), giới tính, cân nặng, tuổi, số CMND, 
quê quán, địa chỉ thường trú, điện thoại liên lạc)

2.5. Thông tin mức ảnh hưởng đối với tài sản

3 Tên, địa chỉ sảy ra sự cố (đối với các cơ sở bức xạ có nhiều chi nhánh)
4 Tài sản cá nhân bao gồm tài sản cá nhân của nhân viên , bệnh nhân, công chúng
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- Họ và tên người chủ tài sản:.........................................
- Giá trị tài sản:...............................................................
- Cơ quan hoặc địa chỉ chủ tài sản:.................................
- Số điện thoại chủ tài sản:..............................................
- Đánh giá sơ bộ mức thiệt hại tài sản:..........................

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỨNG PHÓ Sự CỐ BỨC XẠ
3.1. Nguyên nhân dẫn đến sự cố

3.2. Các bước thực hiện giải quyết sự cố.

3.3. Kết quả thực hiện ứng phó sự cố

IV. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ Sự CỐ VÀ CHUẨN BỊ 
CHO KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC DÀI HẠN

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
4.1. Bài học kinh nghiệm

4.2. Biện pháp khắc phục

Người thực hiện báo cáo Người quản lý cơ sở bức xạ
(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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SỞ Y TÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH 
LỌC NƯỚC RO CHẠY THẬN NHÂN TẠO • • • • 

Mã số: QTKT.02.VT-TBYT 
Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 25/9/2017

NGƯỜI VIÉT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ 
DUYỆT

Họ và tên Đặng Đức Hùng TVT ^  r f i  •  Ấ  m  •  /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng Phòng 
VT-TBYT

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện
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NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □
Phó giám đốc □ □
Các phòng chức năng □ □
Khoa Thận nhân tạo □ □

□ □
□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH, CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THIÉT BỊ CUNG CẤP 
NƯỚC TINH KHIÉT CAO CẤP CHO MÁY THẬN NHÂN TẠO

(HỆ RO.1)
A. Phần vận hành kỹ thuật công nghệ xử lý.
I. Kiểm tra trước khi vận hành:
Trước khi vận hành phải tiến hành kiểm tra các điểu kiện cần thiết sau để đảm bảo an 

toàn thiết bị:

1. Đóng ( ATOMAT) trong tủ điện điều khiển, điện nguồn đã được cấp vào tủ điện 

điều khiển, được báo bằng các đèn hiệu báo pha (F)

2. Phải chắc chắn rằng, téc nước nguồn (T) đặt trên mái nhà cấp nước nguồn đầu vào 

cho bơm tiền lọc phải luôn đầy.

3. Phải chắc chắn rằng,hệ thống phao điện trong các téc chứa nước (T2) (Téc chứa 

nước đã được xử lý tiền lọc, khử độ cứng) và (Téc chứa nước RO) vẫn hoạt động bình 

thường.

Ghi chú:

* (F) : Đèn báo điện áp các pha

* (L1, L2, L3, L4): Đèn báo điện khi các bơm hoạt động.

* (Start) : Cấp điện cho các phần tử chấp hành trong tủ điện điều khiển

* (Stop) : Dừng khẩn. Tắt toàn bộ hệ thống và khi cần thiết

* (P1): Công tắc đóng cấp điện cho bơm (P1) làm việc và ngắt điện để bơm (P1) dừng làm 

việc. (P1) Bơm làm nhiệm vụ xử lý nước tiền lọc và khử độ cứng của nước)

- Cho bơm (P1) làm việc chế độ (AUTO):

Bật công tác (P1) sang vị trí (AUTO), bơm (P1) làm việc chế độ tự lọc nước tiền lọc 

và khử độ cứng của nước chứa vào Téc (T2). Khi téc chứa nước tiền lọc - làm mềm (T2) 

đầy, bơm (P1) tự động dừng. Khi nước trong téc (T2) cạn đến 1/2 téc, bơm (P1) làm việc trở 

lại.

- Cho bơm (P1)làm việc chế độ (DIRECT):

Chỉ thực hiện khi tiến hành sục rửa vật liệu lọc đa năng ở cột (B 1,B2) và hoàn 

nguyên vật liệu cation cột (B3), khi đó bật công tác P1 sang trái vị trí (DIRECT), Bơm (P1) 

làm việc chế độ trực tiếp.
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Lưu ý: Khi bơm (P1) làm việc chế độ trực tiếp (DIRECT), bắt buộc téc chứa nước 

nguồn đầu vào (T1) phải đầy nước không sẽ  bị cháy máy bơm. Người vận hành phải 

trông coi bơm. Nếu téc chứa nước nguồn đầu vào (T1) cạn phải cho dừng bơm ngay 

bằng cách bật công tắc (P1) sang vị trí (OFF)

* (P2): Công tắc đóng cấp điện cho bơm (P2) làm việc và ngắt điện để bơm (P2) dừng làm 
việc. (P2) là bơm cao áp làm nhiệm vụ lọc nước RO)
- Cho bơm (P2) làm việc chế độ (AUTO)
Bật công tắc (P2) sang phải vị trí (AUTO) khi đó bơm (P2) làm việc chế độ tự động lọc 
nước RO. Khi téc chứa nước RO (T3) đầy, bơm (P2) tự động dừng. Khi nước trong téc 
(T3) cạn đến 1/2 téc, bơm (P2 tự động làm việc trở lại)
- Cho bơm (P2) làm việc chế độ (DIRECT).

(Chỉ được sử dụng tạm thời trong trường hợp chế độ [AUTO] trục trặc cần sửa, khi 

đó bật công tắc [P2] sang vị trí[DIRECT], Bơm [P2] làm việc chế độ trực tiếp).

Lưu ý: bắt buộc téc chứa nước tiền lọc làm mềm {T2} phải có đầy nước không sẽ  bị 

cháy máy bơm. Người vận hành phải trông coi bơm, khi sửa xong sự cố phải chuyển 

ngay công tắc sang vị trí[AUTO]

* [P3]: Công tắc đóng ngắt cấp điện cho bơm [P3] hoạt động. Bơm cấp nước vào Hệ 
pha dịch và Hệ rửa quả lọc

Bật công tắc [P3] sang phải [ON] để bơm cấp nước vào Hệ pha dịch và Hệ rửa quả lọc. 
Bật sang [OFF] tắt bơm sau khi điều trị xong.

( Điều chỉnh van hồi (VH) ở hệ thống đường hồi sao cho áp suất đạt với yêu cầu các máy 

thận khoảng nhỏ hơn 1,5kg/cm2 được chỉ thị trên đống hồ áp dầu.)

1. [P4]: Công tắc đóng ngắt điện cho bơm (P4) hoạt động.Bơm (P4) là bơm dự phòng 
cấp nước cho máy thận khi cần sửa chữa cho bơm (P3). Trước khi cho bơm (P4) hoạt động 
phải +

2. Nhấn nút [START] trên bảng mặt tủ điện.

3. Sau đó bật công tắc bơm [P1] trên bảng điện sang vị trí [AUTO], bơm [P1] làm việc
đèn Ll sáng, đồng hồ áp ở trên đầu bơm [P1] chỉ 2- 3,5 Kg/cm2. Nước bắt đầu được cấp vào
lọc qua cột [B1] sang lọc cột [B2] chảy vào hai màng lọc Fl va qua cột [B3] để khử ion gây
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độ cứng có trong nước, và chảy vào téc chứa [T2] để sẵn sàng cấp cho hệ lọc RO tiếp theo.

Khi téc chứa nước tiền lọc [T2] đầy, bơm [P1] sẽ tự động ngừng hoạt động thông qua 
van phao tự động có trong téc. Để nguyên công tắc [P1] ở vị trí [ AUTO], khi nước trong 
téc tiền lọc cạn 1/2 téc, bơm sẽ tự động làm việc trở lại.

II. Quy trình vận hành lọc nước RO

1. Bật công tắc bơm cao áp RO [P2] về vị trí [AUTO], đèn [L2] sáng báo Bơm RO đã 
được cấp điện, bơm cao áp làm việc cấp nước lọc qua các màng lọc RO, tại đây 99,8% các 
tạp có trong nước và vi khuẩn đã được loại bỏ, nước RO được chảy chứa vào Téc [T3] sẵn 
sàng cấp cho các máy thận.

2. Sử dụng van điều tốc [Vđ t] ( trên lưu lượng kế Ll) để điều chỉnh sao cho lưu lượng 
kế (L1) xả nước ra ngoài có vận tốc 25 - 35 vạch và điều chỉnh lưu lượng kế (L2) lấy nước 
RO có vận tốc 16-17 vạch tương đương 1000 1/h.

Khi đó áp suất hoạt động đầu vào của bơm RO trên đồng hồ áp (A) chỉ p ~ < 12 kg/cm2 
và đồng hồ áp (B) chỉ áp suất nước thải p ~ < 11 5 kg/cm2 là đạt

- Khi nước RO trong téc RO [T3] đầy, bơm P2 tự động dừng. Để nguyên công tắc 
bơm cao áp RO [P2] ở vị trí [AUTO]), khi nào nước trong téc RO cạn 1/2 tank, bơm sẽ tự 
động làm việc trở lại

- Đồng hồ đo độ dẫn điện trên bảng điều khiển: [ơ] chỉ thị độ dẫn điện của nước sau khi 

đã được lọc qua RO: <10 ^s là chất lượng nước RO đạt tiêu chuẩn nước cấp chạy thận nhân 
tạo.

B. Quy trình vận hành cấp nước RO vào máy thận

1. Khi sử dụng bơm P3:

- Mở van P? để nước RO từ Téc T3 cấp vào bơm P3
- Mở van V8, đóng vanV9
- Bật công tắc P3 về vị trí ON đèn L3 sáng báo bơm Inox (P3) chạy cấp nước vào hệ thống 
đường ống cấp cho các máy thận.
- Điều chỉnh các van hồi lưu (VH) ở phòng máy thận để cho áp lực vào máy cho phù hợp.
- Hết ca điều trị bật công tắc ( P3)về vị trí OFF để tắt bơm.

2. Khi sử dụng bơm P4:
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- Mở van P7 để nước RO từ Tanh T3 cấp vào bơm P4

- Mở van V9, đóng vanV8

- Bật công tắc P4 về vị trí ON đèn L4 sáng báo bơm Inox (P4) chạy cấp nước vào hệ thống 
đường ống cấp cho các máy thận.

- Điều chỉnh các van hồi lưu (VH) ở phòng máy thận để cho áp lực vào máy cho phù hợp.

- Hết ca điều trị bật công tắc ( P4)về vị trí OFF để tắt bơm.

C. Phần vận hành kỹ thuật sục rửa cặn bẩn khối tiền vi lọc, khử độ cứng của

nước

I. Vận hành sục rửa cặn bẩn cột than hoạt tính và cột vật liệu lọc đa năng (Cột• • • • • • • • •  ”  \  •

[B1] và [B2])

- Sau một thời gian sử dụng các bông cặn sắt đã được lọc giữ lại tạo thành lớp cặn bẩn 

trên bề mặt vật liệu lọc, gây ra hiện tượng nước chảy chậm, tắc bình... Do đó ta phải tiến 

hành rửa vật liệu lọc để xả cặn bẩn. Theo chu kỳ thông thường sau 7 ngày phải tiến hành 

sục rửa cặn bẩn 01 lần.

- Nguyên tắc khi sục rửa, ta cho nước chảy ngược lại từ dưới đáy bình lên trên.

- Nguồn nước để sục rửa được lấy từ nguồn nước ở téc [Tl] chứa nước nguồn trên mái 

nhà xuống

Quy trình sục, rửa, xả từng bộ một: cột [Bi] trước, cột [B2] sau

1. Sục rửa cột [B1] (cột được nguồn nước cấp vào đầu tiên),

a) Gạt cần gạt của bộ van ba cửa trên nóc cột [B1] để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ vào ở vị 

trí [BACKWASH].

b) Sau các bước trên bật công tắc bơm [P1] trên bảng điện sang vị trí [DIRECT], bơm 

[P1] làm việc quá trình sục rửa bắt đầu diễn ra. Nước sẽ rửa ngược từ dưới lên sẽ sới tơi lớp 

vật liệu lọc và đẩy cặn bẩn trên bề mặt vật liệu lọc ra ngoài qua cửa xả [BACKWASH] đã 

mở, sau khi chạy rửa xả 15 phút, sau đó tiến hành loại bỏ nước “ÓT” của cột [B1]

c) Gạt cần gạt của bộ van ba cửa trên nóc cột [B1] để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ vào ở vị 

trí [FASTREIN]. Nước sẽ được chảy từ trên xuống, để xả nước ót và ổn định vật liệu trong 

vòng 10 phút. Sau đó:

- Tắt công tắc bơm [P1] về vị trí [OFF]
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- Và gạt cần gạt để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ về vị trí [FILTER ] (trạng thái lọc) sẵn 

sàng lọc cấp sang cột [B2].

2. Sục rửa cột [ B2]

a) Gạt cần gạt của bộ van ba cửa trên nóc cột [B2] để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ vào ở vị 

trí [BACKWASH].

Bật công tắc bơm [P1] trên bảng điện sang vị trí [DIRECT]

b) Quá trình sục rửa cột [B2] bắt đầu diễn ra. Nước sẽ rửa ngược từ dưới lên sẽ sới tơi 

lớp vật liệu lọc và đẩy cặn bẩn trên bề mặt vật liệu lọc ra ngoài qua cửa xả [BACKWASH] 

đã mở, sau khi chạy rửa xả 15 phút thì tiến hành loại bỏ nước “ÓT” của cột [B2]

c) Gạt cần gạt của bộ van ba cửa trên nóc cột [ B2] để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ vào ở vị 

trí [FASTREIN]. Nước sẽ được chảy từ trên xuống, để xả nước ót và ổn định vật liệu trong 

vòng 10 phút. Sau đó:

- Tắt công tắc bơm [P1] về vị trí [OFF]

- Và gạt cần gạt để mũi tên ở cần gạt đặt chỉ về vị trí [FILTER ] (trạng thái lọc) sẵn 

sàng lọc cấp sang cột [B3].

Như vậy qua trình sục rửa cột [ B1], [ B2]. đã xong,

II. Tái sinh hạt cation cột [ B3] .

Sau một thời gian sử dụng hạt cation bị bão hoà bởi các ion gây độ cứng, độ dẫn điện 

tăng >10 ^s. Do đó ta phải tiến hành tái sinh hạt làm mềm.

1. Kiểm tra thùng nước muối xem còn muối và nước không, nếu không còn thì phải bổ 

sung nước và muối hoà nồng độ đậm đặc đầy thùng.

2. Cắm đầu phích “một chốt” của Adaptor vào Autovan của bình số (B3), đầu kia của 

phích “hai chân” vào ổ điện.

Bật công tắc bơm [P1] trên bảng điện sang vị trí [DIRECT], bơm [P1] làm việc quá 

trình sục rửa hoàn nguyên hạt cation ở cột [ B3] bắt đầu diễn ra gồm các bước tự động:

- Bước 1: Trạng thái lọc nước: Hiện trên màn hình AUTOVAL:

Bỏ qua chuyển ngay sang bước hai bằng cách nhấn vào nút rổi thả tay ra, Autoval sẽ tự
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động chuyển sang bước 2.

- Bước 2: Trạng thái sục rửa ngược: Hiện trên màn hình AUTOVAL: (2- 10)

(2 - 10: Bước 2, thời gian thực hiện 10 phút)

Sau bước 2, Autoval sẽ tự động chuyển sang bước 3

- Bước 3: Hút nước muối xả ngược: Hiện trên màn hình AUTOVAL: (3- 60)

(3 - 60 : Bước 3, thời gian thực hiện 60 phút)

Lưu ý: Trong bước này nếu nước trong thùng muối cạn thì mở van V4 bổ sung nước 

vào, đầy thùng thì đóng lại; Cho thêm lượng muối vào thùng.

Lượng muối cho 1 lần hoàn nguyên hết ~  50kg.

Sau bước 3, Autoval sẽ tư đông chuyển sang bước 4

- Bước 4: xả nước vào thùng muối: Hiện trên màn hình AUTOVAL: (4- 2,5)

(4 - 2,5 : Bước 4, thời gian thực hiện 2 phút 30 giây)

Lưu ý: Nếu trong thời chưa hết 2,5 phút mà nước trong thùng muối đã đầy, thì nhấn

vào nút rổi thả tay ra, Autoval sẽ tự động chuyển sang bước 5

Sau bước 4, Autoval sẽ tự động chuyển sang bước 5

- Bước 5: Trạng thái xả xuôi: Hiện trên màn hình AUTOVAL: (5 -10)

(5 - 10 : Bước 5, thời gian thực hiện 10 phút)

Hết 10 phút bước 5, Quá trình được tự động chuyển sang chế độ lọc nước hiển thị trên 

màn hình. Cột [B3] đã được tái sinh xong.

Sau đó rút Adaptor, Chuyên công tăc bơm [P1] trên bảng điện sang vị trí [AUTO] để 

quá trình lọc mới bắt đầu.

Lưu ý: Quá trình hoàn nguyên đã dược cài đặt diễn ra tự đông. Quy trình hoàn 

nguyên 1 tháng/ lần.

*Khuyến cáo:

* Màng lọc 5ụ: 1 tháng thay 1 lầntrước khi hoàn nguyên cột B3.
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* Màng lọc 0,2ụ: 12 tháng thay 1 lần.

* Bóng đèn cực tím: 12 tháng thay một lần.

* Màng RO: 36 tháng thay 1 lần.

* Các vật liệu lọc trong các cột {B1};{B2} và vật liệu khử độ cứng của nước trong 

cột {B3}: 18-24 tháng thay một lần.

* Muối hoàn nguyên: mỗi lần hoàn nguyên hết ~ 2 bao (50 kg)

* Nếu không thực hiện đúng các khuyến cáo trên, sẽ  sớm gây ra làm hỏng màng

RO.

D. Quy trình vận hành cấp nước R.O vào Hệ rửa quả lọc

* Mở van {V8} để nước từ téc RO{T3} cấp vào máy bơm { P3}

* Sau đó bật công tắc {P3} về vị trí ON đèn {L3} sáng báo bơm {P3} (Nằm trên giá 
RO) chạy cấp nước từ téc chứa nước lọc RO {T3} vào Hệ rửa quả lọc, đồng thời cấp nước 
cho hệ pha dịch.

(Tuy nhiên: nước RO chỉ được cấp vào hệ pha dịch khi cho hệ pha dịch hoạt động. Khi 
đó chương trình điều khiển được cài đặt sẵn hoạt động theo chu trình công nghệ , thì van 
điện từ cấp nước đầu vào cho hệ mới được mở)

* Điều chỉnh Van hồi lưu {V9}; {Vio} ở trong phòng đặt hệ rửa quả lọc để cho áp lực 
rửa quả lọc (Khoảng <1,5 Kg/cm2) sao cho phù hợp với lưu lượng nước cấp cho các quả 
lọc.

E. Quy trình vận hành cấp nước R.o vào Hệ pha dịch

* Mở van {V8} để nước từ téc RO{ T3} cấp vào máy bơm { P3}

* Sau đó bật công tắc {P3} về vị trí ON đèn {L3} sáng báo bơm {P3} (Nằm trên giá 
RO) chạy cấp nước từ téc chứa nước lọc RO {T3} Hệ rửa quả lọc .

*  Nước RO chi được cấp vào hệ pha dịch khi cho hệ hoạt động theo chương 

trình đã cái đặt sẵn

F. Quy trình khử khuẩn Ja ven hệ thống đường ống nước RO cấp cho máy thận và
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hệ thống pha dịch , rửa quả.

1. Chuẩn bị Dung dịch khử khuẩn bằng ja  ven 2,5% đến 3,5%

Cách pha: với javen 14% pha tỉ lệ: 20 lít javen + 80 lít nước RO

Javen ?% pha tỉ lệ : 40 lít javen + 60 lít nước RO

2. Cho 100 lít dung dịch javen đã pha loãng theo tỉ lệ trên vào téc nước RO đã tháo 

cạn. bật bơm nước RO ( P3) cho dung dịch ja ven đi khắp đường ống của hệ thống 

trong vòng 30 phút.

3. Dùng ống mềm lắp vào đầu hồi phun rửa lòng téc RO khoảng 5 phút xong đậy lắp 20 

phút. Quy trình: 01 lần.

4. Tẩy rửa máy thận bằng Bật chế độ tẩy rửa nước RO của toàn bộ máy thận

5. Xả hết dung dịch Javen trong téc.

ó. Bật dàn máy lấy nước RO cho được V tec xong tắt máy. Bật bơm nước RO chạy rửa 

đường ống và kết hợp dùng ống mềm phun rửa lòng téc. xong tháo cạn téc. Quy 

trình: 05 lần ( 20phut/ lần)

7. Tháo sạch nước trong tec, lấy nước RO vào téc kết hợp với rửa lòng téc(Vừa lấy 

nước vừa xả) trong khoảng 15 phút. Xong tháo cạn tec, phơi téc 3 h. Bơm nước RO 

tráng téc xong xả sạch rồi bơm vào đầy téc. Bỏ ống mềm đường hồi hệ thống đường 

ống ra ngoài, bơm nước RO rửa hệ thống đường ống: 20 phút. Tẩy toàn bộ máy thận 

bằng chế độ Nước RO. Xong tắt máy.

?. Kiểm tra, kiểm định nước RO.

*Ghi chú:
- Quy trình này áp dụng với cả đường nước RO hệ thống pha dịch và rửa quả.
- Bộ phận thực hiện: Phòng VT-TB, Quy trình: G3 tháng/lần; Cung cấp hóa chất:

Khoa Thận nhân tạo.
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SỔ  ̂THEO DÕI KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO MÁY THẬN NHÂN TẠO 

(KHOA THẬN NHÂN TẠO)

• Kiểm tra trước khi hoàn nguyên và sau khi hoàn nguyên : 01 tháng / lần;
• Kiểm tra định kỳ theo Tiêu chuẩn ANSI/AAMI: 03 tháng / lần

Ngày
Tháng
năm

Nội dung

Trước khi hoàn nguyên Sau khi hoàn nguyên
Đơn vị 
thực 
hiên

Natri 
( Na+) 
(mg/L)

Kali
(K-)
(mg/L)

Clorua
(Cl-)
(mg/L)

Độ dẫn 
điện
( Ms/cm)

Natri 
( Na+) 
(mg/L)

Kali
(K-)
(mg/L)

Clorua
(Cl-)
(mg/L)

Độ dẫn 
điện 
(
Ms/cm)

Nước đâu 
nguồn

Phòng 
VT- 
TBYT 
+ Khoa 
XN

Nước RO 
dùng cho 
chậy thận 
nhân tao
Nước rửa 
quả lọc, 
pha dịch
Kiểm tra 
định kỳ 
theo tiêu 
chuẩn 
ANSI/ 
AAMI

Có phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm:
- Nước đầu nguồn : 01 phiếu
- Nước RO dùng cho chạy thận nhân tạo: 02 phiếu
- Nước rửa quả lọc: 01 phiếu

Viện 
sực 
khỏe 
nghề 
nghiệp 
và môi 
trường 
của Bộ 
y tế
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SỞ Y TÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

8VOK T M N f  O IC N  B IÊ N  
OilN M I  K S C B A l »03P1T Al

QUY TRÌNH 
VẬN HÀNH THIÉT BỊ PHA DỊCH CHO CHẠY

THẬN N h â n  tẠ o
Mã số: QTKT.03.VT-TBYT
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/9/2017

NGƯỜI VIÉT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Đặng Đức Hùng ~1VT ^  r f i  •  Ấ  m  •  /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng Phòng 
VT-TBYT

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện
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Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
___________ Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017__________

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □

Các phòng chức năng □ □

Khoa Thận nhân tạo □ □

□ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

2/7 | Page



QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT
HÊ THIẾT BỊ PHA DỊCH ĐƠN NGUYÊN Tự ĐỘNG CMS-01

*Áp dụng theo tài liệu hướng dẫn vận hành kỹ thuật Hệ thiết bị pha 

dịch đơn nguyên tự động CMS-01 của Trung tâm ứng dụng vật lý & kỹ 

thuật môi trường thuộc Liên hiệp các hội khoa hoc và kỹ thuật Việt Nam.

Quy trình vận hành kỹ thuật hệ thiết bị pha dịch đơn nguyên CMS -01 
được thực hiện diễn ra như sau:

1, Khởi động máy
Bật “Công tắc” phía sau máy và chờ khoảng 20 giây, màn hình trạng thái 

điởi động hiện lên như hình H. 1
Đ I Ê U  K H I Ê N  I C À I  Đ Ặ T  T H Ô N G  T I N

M Á Y  T R Ộ N  D Ị C H  Đ Ậ M  Đ Ặ C  
C M S -  ó l / o i c

Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

PHYBK3MED

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VẬT LÝ Y SINH VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Dịa chỉ: Nhà A25 — s ố  18A Hoàng Quốc Việt — cầu  G iãy — Hà Nội 

Điện thoại: (04)37910347 — Fax: (04)37913995 — Email: V u staCpe@ vahoo.com

2, Quy trình trộn dịch
Chờ tiếp theo 15 giây, màn hình chức năng quy trình trộn dịch hiện lên 

như hình H.2

Hình H.2
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Thực hiện quy trình trộn bằng cách chọn chạm nhẹ vào phím {Bát đầu} ở ô 
cửa sổ màn hình.

Quá trình trộn sẽ được thực hiện tuần tự như muc cài đặt công nghệ đã được 
mặc định và diễn ra tuần tự hiện trên màn hình H.3 sau:

Hình H.3

Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

ĐIÊU KHIỂN CÀI ĐẶT THÔNG TIN

ĐÍÊU KHIỂN CÀI ĐẶT THÔNG TIN

r > A

Lưu ý: Khi công đoạn câp nước RO lân 1 diễn ra, đồng thời khi đó ta
 ̂ ?  > 

cho bột dịch vào thùng băng cách đổ từng gói bột rải đều vào mặt nước trong
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thùng, tránh đổ ập một lúc vào sẽ  làm cho bột đánh đống làm cho quá trình 
trộn kéo dài.

- Hết một chu trình trộn, máy tự động dừng dể chuẩn bị lấy dịch ra
Thực hiện lấy dịch thành phẩm ra
- Sau mỗi mẻ trộn kết thúc, ta lấy 100ml dịch thành phẩm A pha loãng tỷ 

lệ 1dịch/1 nước RO (đối với dịch A vì có độ dẫn điện rất cao ~ 300 ms hiện nay 
chưa có máy đo độ dẫn nào đo được giá trị này vì thế phải pha loãng mới đo 
được,

- Nếu độ dẫn điện đối với dịch A sau tỷ lệ pha loãng trên đạt: 140 -145 
ms (tức là nồng độ dẫn điện của dung dịch đạt 280 -  290 ms ) là dịch thành 
phẩm đã đạt.

* Đối với dịch B thì đo trực tiếp ngay được vì có độ dẫn điện thấp hơn: 
39- 41 ms là đạt.

Nếu dộ dẫn điện còn thấp hơn ( dịch chưa đạt độ đồng nhất) thì cho tiến 
hành trộn bổ sung thêm bước {Trộn hai chiều} và sau đó cho dừng bằng cách 
chạm nhẹ vào phím {Dừng}, tiếp theo chạm nhẹ vào phím {Lấy dịch ra} để lấy 
dịch đựng vào can.

- Khi đó ta chỉ đưa can vào miệng đường dịch ra, dịch sẽ tự động chảy 
vào can. Khi dịch trong can đầy đến mức quy định, ta đưa can ra thì dịch ngừng 
chảy. Quá trình đóng dịch vào can được lặp lại như trên và cho đến khi hết dịch.

Lưu ý: khi đổ bột dịch vào trộn, không được để bột dính lại trong vỏ bao 
cũng sẽ là nguyên nhân gây ra độ dân điện thấp

3, Tiên hành rửa máy:
Sau mỗi buổi kết thúc (đối với chỉ pha một loại dịch) tiến hành rửa máy bằng 

cách chạm nhẹ vào phím cảm ứng {Rửa máy } ở ô cửa sổ trên màn hình. Màn 
hình chức năng quy trình rửa máy hiện lên như hình H.4:

Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

Hình H.4

Trước khi cho bước này hoạt động, đóng van (V1) trên cốc lọc, mở van xả 
(VX) trên đường xả. Thảo lõi lọc đem rửa sạch bằng nước RO. Sau khi quá trình 
rửa máy xong, đem lắp lại để thực hiện cho buổi sau.

sục RỬA TOÀN BỘ HỆ THỐNG
■ ■ ■

Quy trình sục rửa Đieu khi en
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Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

Tiếp theo chạm nhẹ vào phím cảm ứng {Bắt đầu }, quá trình sục rửa máy 
diễn ra theo chương trình cài đặt sẵn như trên hình H.4. Quy trình được lặp lại 5 
lần.

Ghi chú: Thông thừơng môi máy được thiết kế chỉ dành pha riêng cho môi 
loại dịch. Nếu sử dụng pha dịch khác cho các ca tiếp theo Nhà cung cấp không 
chịu trách nhiệm rằng có sự nhiễm giữa các loại dịch với nhau là không tránh 
khỏi.

4, Đặt tham số công nghệ hệ thống
Từ màn hình chức năng quy trình trộn dịch hình H.2, chọn chạm phím 

“Cài đặt” trong màn hình giao diện, màn hình chức năng đặt tham số công 
nghệ hệ thống hiện lên như hình H.5:

Hình H.5

Tiên hành đặt các tham số công nghệ trên màn hình cảm ứng

Bài toán đặt ra cần pha lượng dịch đậm đặc thành phẩm ( bao gồm nước 
RO và bột dịch) là bao nhiêu, để từ đó cần cáp nước RO ban đầu thường bằng 
1/2 tổng lượng dịch cần pha ( ví dụ cần pha 110 lít dịch HD-FI dịch A của Trung 
Quốc hiện nay, sử dụng 20 gói dịch bột).

Những thông số công nghệ quan trọng cần cài đặt gồm:
+ Dung tích nước RO cấp ban đầu : 50 lít
+ Dung tích nước RO cấp lần 2 với dịch bột tổng là: 110 lít 
+ Thời gian trộn chiều ngang : 15 phút
+ Thời gian trộn hai chiều : 10 phút
+ Thời gian trộn bổ sung : 5 phút
- Muốn thay đổi thông số công nghệ ở trên thì chỉ việc chạm nhẹ vào biểu 

tượng bên phải để tăng giảm theo ý muốn.

- Các tham số này sau khi đặt xong hãy chọn chạm nhẹ vào phím {Lưu 
thông số} để lưu lại.

5. Vệ sinh máy
5.1, Vệ sinh máy sau một ca:
- Vệ sinh máy trước khi pha:
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Cấp nước lần 1: cho 25 lít nước RO, cho máy trộn 2 chiều thời gian 3 
phút, dùng ca sạch vô khuẩn phun nước xung quanh bình phía trên và nắp bình. 
Sau đó xả hết nước

- Cấp nước lần 2 cho nước vào 50 lít nước RO, quá trình rửa như lần 1
- Cấp nước lần 3 cho nước vào 100 lít nước RO, quá trình rửa như lần 1
- Cấp nước lần 4 cho nước vào 100 lít nước RO, quá trình rửa như lần 1
- Cấp nước lần 5 cho nước vào 100 lít nước RO, quá trình rửa như lần 1
- Cuối cùng tháo cốc lọc, đổ nước ót trong cốc, đeo gang tay vô khuẩn 

vuốt nhẹ lõi lọc để kiệt nước, sau đó lắp trả lại lõi vào vỏ cốc.
5.2, Vệ sinh máy sau một tuần:
- Vệ sinh máy trước khi pha:
+ Cấp nước lần 1: cho 50 lít nước RO, đổ 01 gói bột Cloramin ( 500mg); 

Cho máy trộn 2 chiều thời gian 3 phút. Sau đó xả hết nước
+ Cấp nước lần 2: cho 100 lít nước RO, Cho máy trộn 2 chiều thời gian 3 

phút. Sau đó xả hết nước. Trong quá trình rửa, dùng ca sạch vô khuẩn phun 
nước xung quanh bình phía trên và nắp. Sau đó xả hết nước

+ Cấp nước lần 3 : Quy trình diễn ra như lần 2
+ Cấp nước lần 4: Quy trình diễn ra như lần 2
+ Cấp nước lần 5 : Quy trình diễn ra như lần 2
+ Cuối cùng tháo cốc lọc, đổ nước ót trong cốc, đeo gang tay vô khuẩn 

vuốt nhẹ lõi lọc để kiệt nước, sau đó lắp trả lại lõi vào vỏ cốc.
* Ghi chú bắt buộc:

- Các kỹ thuật viên thực hiên pha dịch phải đảm bảo mặc quân áo blu, 
đội mũ, đeo khẩu trang, đeo gang tay theo quy định của Bệnh viện

- Trước và sau khi tiến hành pha, phải bật đèn UV thời gian 3ũ phút để 
khử khuẩn phòng

- Các can chiết dịch ra phải được khử trùng và tráng rửa sạch băng 
nước RO và úp ráo nước trên giá.

Quy trình vận hành thiết bị pha dịch cho chạy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
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SỞ Y TÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

8VOK T M N f  O IC N  B IÊ N  
OilN M I  K S C B A l »03P1T Al

QUY TRÌNH 
QUY TRÌNH VỆ SINH TẨY TRÙNG, BẢO TRÌ 

MÁY THẬN NHÂN TẠO 
Mã số: QTKT.04.VT-TBYT 

Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 25/9/2017

NGƯỜI VIÉT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Đặng Đức Hùng TVT ^  r f i  •  Ấ  m  •  /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng Phòng 
VT-TBYT

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện
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Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đán h dấu ô bên cạnh)

^ 8 Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □

Các phòng chức năng □ □

Khoa thận nhân tạo □ □

□ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản 
trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi T óm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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QUY TRÌNH VỆ SINH TẨY TRÙNG, BẢO TRÌ 
MÁY THẬN NHÂN TẠO

*Lưu ý an toàn:
1.Mang các thiết bị bảo hộ: Kính, găng tay, khẩu trang...
2. Cố gắng thực hiện tẩy trùng máy trước khi bảo trì, sửa chữa hệ thống 
thủy lực của máy. Bắt buộc tẩy trùng máy trong trường hợp vỡ màng lọc 
máu.
3. Phải thực hiện việc tẩy trùng máy trước khi kết thúc quá trình bảo trì, 
sửa chữa nếu có tiếp xúc đến các bộ phận trong hệ thống thủy lực.
I. Máy loc máu SUDIAL ( Hãng NIPRO):

Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

Mục Nội dung Yêu câu Đơn vị 
thực hiện

Ngày,
tuần

- Buổi sáng Rửa máy ở chế độ rửa 
nước trước khi Test máy
- Tẩy trùng máy giữa các ca lọc máu 
bằng dung dịch Javen 2,5%-3.5%
- Cuối ngày tẩy trùng máy bằng 
dung dịch Axit Axetic 30% hoặc 
dung dịch a xít Citric 30%
- Vệ sinh mặt máy và thân máy bằng 
hóa chất chuyên dụng và gạc mềm 
ẩm.
- Cuối tuần Tẩy trùng bằng dung 
dịch Javen 3,5%

- Cài đặt thời gian 
10 phút
- Cài đặt: nước 
10ph + A xít 
10ph + nước 10ph
- Cài đặt: nước 10 
ph + A xít 20 ph + 
ngâm ủ 30ph + 
nước 10
- Cài đặt Nước 10 
phút + Javen 20 
phút + ngâm ủ 30 
phút + nước 10 
phút

- Khoa 
Thận 
nhân tạo

6Tháng/
lần

- Ghi nhận phản hồi của người sử 
dụng trong các chế độ về điều trị; 
Rửa máy; Test máy và các bất 
thường khác ( Rút đủ cân? 
Coductivity ổn định?...).
- Theo dõi tổng quát khi vận hành 
máy
- Kiểm tra tổng quát xung quanh 
máy:
- Tẩy trùng máy . kiểm tra vệ sinh

- Không có bất 
thường nào
- Đường cấp nước 
và đường xả 
không gấp, tắc 
nghẽn, gọn gàng. -
- Đường điện kết 
nối chắc chắn.

- Phòng
VT-
TBYT
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Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

hệ thống thủy lực của máy và các 
Senso .
- Kiểm tra bảo dưỡng bộ phận bơm 
Heprin và bơm máu , Xét nghiệm 
Calib lại dịch. Kiểm tra , calib lại 
Coductivity( Độ dẫn điện của dịch

12
tháng

Bước 1: Kiểm tra sơ bộ tổng thể 
máy thận:
- Các kết nối như đường cấp dịch 
lọc A, B; cổng kết nối đường dịch 
cấp cho quả lọc
- Các kết nối với hệ thống cấp nước 
cho máy thận
- Các kết nối với hệ thống đường 
thải của máy thận.
- Các kết nối với hệ thống cấp điện 
cho máy thận.
Bước 2:
+ Làm sạch bộ lọc nước đầu vào 
+ Căn chỉnh áp lực cấp nước đầu 
vào
Bước 3:
+ Căn chỉnh áp lực đuổi khí 
+ Căn chỉnh áp lực âm (-)của máy 
và áp lực dương (+) của máy 
+ Kiểm tra, căn chỉnh áp lực và làm 
sạch của van công tắc áp lực PS 
+ Kiểm tra, căn chỉnh áp lực và làm 
sạch của van hồi tiếp RV1 ,RV2, 
RV3
+ Kiểm tra, làm sạch và căn chỉnh 
lưu lượng của van NV1 ,NV2 
+ Kiểm tra, làm sạch và căn chỉnh 
bộ đo độ dẫn điện của dịch lọc 
Bước 4:
+ Làm sạch và Kiểm tra hoạt động 
của các van điện từ trong máy

Phòng VT -
tbyT
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Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

+ Tra dầu của bơm xi lanh
+ Chuẩn lại hoạt động của bộ cảm
biến áp lực động mạch
+ Chuẩn lại hoạt động của bộ cảm
biến áp lực tĩnh mạch
+ Làm sạch, căn chỉnh hoạt động
của bộ phát hiện rò rỉ máu
+ Làm sạch, kiểm tra hoạt động của
bộ phát hiện bọt khí
+ Làm sạch, kiểm tra hoạt động của
bộ phận còi và đèn báo
+ Làm sạch, căn chỉnh và kiểm tra
hoạt động của bơm máu
+ Căn chỉnh và kiểm tra hoạt động
của Kẹp đường tĩnh mạch
+ Kiểm tra, căn chỉnh chu trình trộn
dịch và siêu lọc của máy
+ Vệ sinh các bo mạch điện tử

II. Máy loc máu FRESENIUS 4008
( Áp dụng theo Quy trình bảo trì dòng máy 4008 của Fresenius Medican Care 
Việt Nam)

Mục Nội dung Yêu cầu Đơn vị 
thưc hiên

Ngày/
tuần

- Buổi sáng Rửa máy ở chê 
độ rửa nước trước khi Test 
máy:
- Tẩy trùng máy giữa các ca 
lọc máu bằng nước hoặc hóa 
chất chuyên dụng:
- Cuối ngày tẩy trùng máy 
bằng hóa chất chuyên dụng:
- Cuối ngày thứ 7 hàng tuần 
tẩy trùng máy băng dung 
dịch Javen 3,5%:
- Vệ sinh mặt máy và thân 
máy bằng hóa chất chuyên 
dụng và gạc mềm ẩm:

-Cài đặt chê độ Rinse 
-Cài đặt chê độ: hot 
rinse hoặc hot 
disinfection

- Cài đặt chê độ hot 
disinfection
- Cài đặt chê độ 
Cleaning ( front 
supplied)
- Không để hóa chất 
vệ sinh sâm nhập vào 
hệ thống thủy lực( Từ 
cổng Bibang, cổng

Khoa Thận 
nhân tạo
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Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

A/B, couplers...
6Tháng/
lần

- Ghi nhận phản hồi của 
người sử dụng trong các chế 
độ về điều trị; Rửa máy; Test 
máy và các bất thường khác 
( Rút đủ cân? Coductivity ổn 
định?...).
- Kiểm tra tổng quát xung 
quanh máy:
+ Đường cấp nước và đường 
xả :
+ Đường điện:
+ Phin lọc hóa chất rửa máy: 
-Kiểm tra các chi tiết liên 
quan đến hệ thống thủy 
lực:
+ Cổng Bibang :
+ Dummy/diasafe plus:
+ Cổng hút dịch A/B:
+ Vệ sinh bên ngoài nếu thấy 
cần thiết:
+ Tẩy trùng máy nếu có can 
thiệp, tiếp xúc vào hệ thống 
thủy lực:
+ Vệ sinh các phin lọc A/B, 
Phin lọc hóa chất, phin lọc 
210:
+ Kiểm tra BLD trong 
Calibration mode. Căn chỉnh 
lại nếu cần.
+ Kiểm tra tính chính xác 
của Coductivity và nhiệt độ 
dịch lọc:
+ Kiểm tra tính chính xác 
của cảm biến áp lực động 
mạch , tĩnh mạch:
+ Kiểm tra tính chính xác áp

- Không có gì bất 
thường
- không gấp, tắc 
nghẽn, gọn gàng.
- kết nối chắc chắn. 
Điện áp 220V (+) 
hoặc (-) 10%
- Không cặn bã bên 
trong. Thay thế nếu 
cần.
- Hoạt động bình 
thường. Chỉ dùng mỡ 
Fresenius để bôi trơn. 
Không rò rỉ/ còn hạn 
dùng
- Còn nguyên vẹn, 
không mất chi tiết 
nào.
- Không để hóa chất 
vệ sinh sâm nhập vào 
hệ thống thủy lực( Từ 
cổng Bibang, cổng 
A/B, couplers...)
- Chế độ hot 
disinfection
- Không cặn bã. Tránh 
mất ron, rách lưới lọc.
- Sai số: ± 0,1mS/cm 
và ± 50C
- Sai số: ± 10mmHg
- Sai số: ± 10mmHg
- Căn chỉnh lại nếu 
cần.
-A: 0,9 bar -  1,4 bar 
-B: 1,45 bar ± 0,05 
bar

Phòng
v t -tByt
+ Đơn vị hỗ 
trợ kỹ thuật
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Quy trình vệ sinh tay trùng,bảo trì máy thận nhân tạo
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

lực dịch lọc. TMP:
+Kiểm tra bộ phát hiện khí 
và kẹp tĩnh mạch:
+ Kiểm tra các điểm 
A;B;C;D:
+ Vệ sinh lưới lọc tại bộ 
nguồn.
+ Súc rửa cổng lấy mẫu khi 
tẩy trùng nóng:
- Thực hiện T1 Test
- Tẩy trùng máy:

-C: 0,81 bar -  0,85 bar 
-D: 2,2 ± 0.05 bar

12tháng - Thực hiện như công việc 6 
tháng
- Căn chỉnh dòng:
+ 300ml/ph:
+ 500ml/ph:
+800ml/ph:
- Kiểm tra thể tích BC:
- Kiểm tra thể tích bơm A/B:
- Căn chỉnh nhiệt độ:
- Căn chỉnh Coductivity:
- Căn chỉnh áp lực dịch lọc:
- Thay thế các chi tiết trong 
bộ kit bảo trì hằng năm.
- Thực hiện T1 test
- Tẩy trùng máy:

279 to 321 mi/min 
471 to 528 ml/min 
765 to 837 ml/min 
30ml ± 1ml 
370C ± 0,50C 
Sai số: ± 0,1 mS/cm

Phòng 
VT-TBYT 
+ Đơn vị hỗ 
trợ kỹ thuật
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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XỬ LÝ QUẢ LỌC DRS-6.1
VÀ QUY TRÌnH công  nghệ x ử  Lý quả  lọc thận
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

BMM TINMY OICM BIÍN  
DUN U M  G U CU t «0SP1UL

QUY TRÌNH 
VẬN HÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XỬLÝ QUẢ LỌC
DRS-6.1 v à  c ô n g  n g h ệ  Xử  l Ý q u ả  l ọ c  t h ậ n

Mã số: QTKT.05.VT-TBYT
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 25/9/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và 
tên

Đặng Đức Hùng ~1VT ^  r f i  •  Ấ  m  •  /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng Phòng 
VT-TBYT

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XỬ LÝ QUẢ LỌC DRS-6.1
VÀ QUY TRÌnH công  nghệ x ử  Lý quả  lọc thận
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

m Giám đốc □ □

m Phó giám đốc □ □

m Các phòng chức năng □ □

m Khoa thận nhân tạo □ □

□ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước 
đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT HỆ THIẾT BỊ XỬ LÝ QUẢ LỌC
DRS-6.1 VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ QUẢ LỌC THẬN

*Áp dụng theo tài liệu hướng dẫn Quy trình vận hành kỹ thuật hệ thiết 
bị X ử  lý quả lọc thận DRS-6.1 và quy trình công nghệ xử lý quả lọc thận của 
Trung tâm ứng dụng vật lý & kỹ thuật môi trường thuộc Liên hiệp các hội 
khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Quy trình vận hành kỹ thuật hệ thiết bị xử lý quả lọc thận DRS-61 được 
thực hiện bằng phương pháp tự động diễn ra như sau:

1.Khỏì động máy:
- Bật công tắc nguồn phía sau máy, nhấn nút công tắc trên mặt máy 

khoảng 10 giây, chờ 30 giây màn hình trạng thái khởi động hiện lên bảng hiệu 
logo của máy.

- Tiếp theo 15 giây hiện lên màn hình bảng trạng thái chức năng rửa quả
lọc .

2. Thao tác chức năng rửa quả lọc:
- Trước tiên gắn quả lọc vào các giá đỡ trên thiết bị. Cắm các đầu dây 

máu, dịch vào các cổng tương ứng quả lọc.
Thao tác trên màn hình cảm ứng:

- Cài đặt tham số công nghệ hệ thống: Nhấn phím Cài đặt bên cột trái của 
màn hình bảng chức năng rửa quả lọc . màn hình sẽ hiện lên bảng cài đặt tham 
số công nghệ hệ thống:

+ Đặt thời gian 1chu trình "Thời gian rửa xuôi”: 02 phút
+ Đặt thời gian 1 chu trình " Thời gian rửa ngược” : 01 phút
+ Tổng "số lượt rửa ngược, xuôi": 06 lượt
+ Tổng thời rửa: 18 phút
+ "Thời gian rửa máy": 05 phút
Các tham số này sau khi đặt xong nhấn phím "Mặc Định" và phím " 

Lưu Lại" để lưu lại . Tất cả các tham số được lưu trên thiết bị và không ảnh 
hưởng khi mất điện. Sau đó nhấn phím " Thoát" Màn hình trở lại bảng trạng 
thái chức năng rửa quả lọc.

- Trong cửa sổ màn hình bảng trạng thái chức năng rửa quả lọc có 6 ô cửa 
sổ tương ứng với 6 quả lọc. Sáu quả lọc này được rửa hoàn toàn độc lập với 
nhau. Quá trình rửa quả lọc sẽ được thực hiện theo thời gian được cài đặt tham 
số công nghệ trên.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XỬ LÝ QUẢ LỌC DRS-6.1
VÀ QUY TRÌnH công  nghệ x ử  Lý quả  lọc thận
Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ XỬ  LÝ QUẢ LỌC DRS-6.1
VÀ QUY TRÌn H c ô n g  n g h ệ  x ử  Lý  q u ả  l ọ c  t h ậ n

Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 25/9/2017
+ Trường hợp rửa đồng thời một lúc thì sau khi gắn 6 quả lọc lên thiết bị 

hãy trọn phím ” Rửa quả”. Tương tự ta có phím ” Dừng” ở cột bên trái màn 
hình để dừng tất cả việc rửa cả 6 quả lọc.

+ Trường hợp rửa quả độc lập ta chỉ việc nhấn phím ” Rửa Quả” ở các ô 
cửa sổ tương ứng với quả lọc mà ta cẩn rửa. Hết một quy trình máy tự dừng.

Thao tác trên các phím khi màn hình có sự cố:

- Phía sườn phải mặt máy có các phím: Rửa xuôi/ rửa ngược.
- Phía dưới mang hình có các phím: 1,2,3,4,5,6 tương ứng với 6 quả lọc 

cần rửa.
- Thao tác lần lượt:
+ Nhấn phím số 1 ( Rửa quả số 1), sau đó nhấn phím " Rửa Xuôi" để hoạt 

động 02 phút sau đó nhấn phím " Rửa ngược" để hoạt động 01 phút » Tuần tự 
hết 6 lượt rửa xuôi và 6 lượt rửa ngược là được.

+ Tiếp theo nhấn các phím 2;3;4;5;6 thực hiện rửa các quả lọc cón lại như 
thao tác trên.

Thao tác chức năng tự làm sạch hệ thống:

- Chọn nhấn phím " Rửa Máy" phía cột trái màn hình bảng chức năng 
trạng thái rửa quả lọc thận. Quá trình tự làm sạch hệ thống sẽ được thực hiện 
theo thời gian được xá lập 05 phút trong phần ( đặt tham số công nghệ hệ 
thống).

- Trong quá trình thực hiện nếu cần dừng lại thì nhấn phím " Dừng Lại"

Thao tác rửa các bộ dây dẫn máu dịch:

- Lắp các bộ dây dẫn máu dịch vào 6 cổng độc lập ở phia Trái hệ thống 
trên thành bể rửa.

- Có 6 nút đóng điện tương ứng để mở 6 van điện từ cấp nước RO cho các 
bộ dây dẫn dịch máu ta cần rửa. Khi tiến hành rửa ta chỉ việc nhấn vào các nút 
đó. Thời gian rửa từ 10-15 phút. Kết thúc đợt rửa, ta chỉ việc nhấn vào các nút 
đó để ngắt điện các van điện từ.

Thao tác nạp hóa chất vào bộ quả lọc và dây:

- Lắp bộ quả và dây lên giá đỡ quả lọc và cắm các đường cấp hóa chất vào 
đường máu, dịch của quả lọc phía dưới.
Phía trên là đường hóa chất ra từ cổng đường máu được nối với bộ dây dẫn máu, 
dịch và được nối với đường thải.
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QUY TRINH VÂN HÀNH KY THUÂT THIÉT BI XÜ LY QUA LOC DRS-6.1 
VÀ QUY TRINH CÔNG NGHÊ XÜ LY QUA LOC THÂN
Phiên ban: 1.0 Ngày câp nhât: 25/9/2017

Buong hoa chât ra tù công duong dich duoc nôi vào duong thâi chung 
dâu ra duong thâi cüa dây mau.

- Nhân nut công tâc diên cho bom hoa chât hoat dông. Bom khi do câp 
hoa chât tù can dua vào cac khoang dich, mau cüa quâ loc và bô dây dân mau.
Bê dâm bâo tôc dô dong hoa chât và ap lùc, bomduoc thiêt kê duong hôi hoa 
chât vê can duoc dât sân.

- Trong qua trinh nap hoa chât, khoangdichj quâ loc luôn dây hoa chât 
truôc, khi do sù dung van bâm o phia dâu ra duong dich khoa lai, dê hoa chât 
tâp chung làm dây cac bô dây mau.
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