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ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT  

TẠI KHOA PHẪU THUẬT HỒI SỨC 

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

Phạm Thanh Thảo và cộng sự 

 

Mục tiêu: Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa phẫu 

thuật hồi sức bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

cường mức độ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật hồi sức 

bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. 

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 240 

ca mổ. Tiêu chuẩn chọn mẫu: khảo sát những ca phẫu thuật có chỉ định mổ theo 

chương trình, mổ yêu cầu, mổ cấp cứu tại Khoa phẫu thuật hồi sức bệnh viện. 

Kết quả: Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê cho thấy phần 

có tỉ lệ tuân thủ 100% là vị trí được mổ, danh tính, khai thác tiền sử dị ứng thuốc, 

thức ăn, thiết bị gây mê kiểm tra đầy đủ, máy SpO2 có gắn trên người bệnh và hoạt 

động bình thường. Những phần có nội dung không tuân thủ: không đánh dấu vùng 

mổ 20/240 ca (8.33%), chưa kiểm tra về đường thở khó/ nguy cơ sặc 5/240 ca 

(2.08%), chưa kiểm tra về nguy cơ mất máu 6/240 (2.5%). Kết quả kiểm tra hồ sơ và 

người bệnh trước khi rạch da cho thấy phần có tỉ lệ tuân thủ cao là kiểm tra các kết 

quả chẩn đoán hình ảnh, tiên lượng về tình trạng mất máu, bác sĩ gây mê tiên lượng 

về các vấn đề đặc biệt người bệnh cần chú ý, nhóm điều dưỡng tiên lượng về thiết bị 

hoặc vấn đề cần giải quyết. Những phần có nội dung không tuân thủ: các thành viên 

kíp phẫu thuật chưa tự giới thiệu tên và nhiệm vụ 29/240 ca (12.08%); chưa xác nhận 

tên người bệnh, phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da. (bằng lời nói) có 8/240 ca 

(3.33%); kháng sinh dự phòng chưa được thực hiện trong 60 phút trước mổ 9/240 ca 

(3.75%). PTV không tiên lượng những bước chính trong quá trình phẫu thuật hoặc 

những bất thường trong ca phẫu thuật 22/240 ca (9.17%), không tiên lượng về thời 

gian ca phẫu thuật 3/240 ca (1.25%), điều dưỡng không tiên lượng về tình trạng vô 

khuẩn của dụng cụ, phương tiện 7/240 ca (2.92%). Kiểm tra hồ sơ và người bệnh 

trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật: những phần có nội dung 



 

 
 

không tuân thủ là bác sĩ chưa xác nhận bằng lời nói tên phương pháp phẫu thuật 3/240 

ca (1.25%). 

Khuyến nghị: Kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất việc áp dụng bảng 

kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật. Xây dựng bảng tin an toàn người bệnh và                  

nhân viên y tế tại Khoa phẫu thuật hồi sức. Thiết kế poster truyền thông nhằm               

cải thiện văn hóa an toàn người bệnh và tổ chức các lớp tập huấn an toàn phẫu thuật 

cho từng đối tượng: phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê /KTV gây mê, điều dưỡng                 

dụng cụ. 

Từ khóa: bảng kiểm an toàn phẫu thuật, trước khi tiền mê, trước khi rạch da, 

trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật, tuân thủ. 

  



 

 
 

ASSESSMENT OF COMPLIANCE WITH THE SURGICAL SAFETY 

CHECKLIST IN THE OPERATING ROOM OF  

HOSPITAL FOR TRAUMA AND ORTHOPAEDICS 

Pham Thanh Thao and partners 

 

Objectives: evaluate surgical safety checklist compliance and propose solutions 

to enhance surgical safety checklist compliance in the operating room of hospital for 

trauma and orthopaedics. 

Research methods: cross-sectional descriptive studies were performed on 240 

surgeries. Sampling criteria: survey for surgeries that are indicated for surgery 

according to the program, required surgery, emergency surgery in the operating room. 

Results: The results of checking records and patients before the anesthesia 

showed that the part with 100% compliance rate was the location of surgery, identity, 

history of drug, food allergy, anesthesia equipment fully tested, the SpO2 machine is 

mounted on the patient and works normally. Sections with non-compliant content: 

not marked the operating area for 20/240 cases (8.33%), not checked for difficult 

airways / risk of choking 5/240 cases (2.08%), not checked for the risk of blood loss 

6/240 (2.5%). The results of profile examination and the patient before the skin 

incision show that the part with high compliance rates is to check the diagnostic 

imaging results, prognosis of blood loss, the anesthetist prognoses problems. Special 

problem patients need attention, nursing team prognosis of equipment or problem to 

solve. Sections with non-compliant content: the surgical crew members who have not 

introduced their names and duties of 29/240 cases (12.08%); the patient's name, 

surgical methods and the location of the skin incision have not been confirmed. 

(verbal) 8/240 cases (3.33%); prophylactic antibiotics have not been used for 60 

minutes before surgery in 9/240 cases (3.75%). Surgeons have not yet foreseen major 

steps in the surgical process or abnormalities in surgery 22/240 cases (9.17%), not 

predicting the time of surgery 3/240 cases (1.25%), nurses did not predict the sterility 

of tools and vehicles 7/240 cases (2.92%). Examination of patient and records before 

the incision is closed and before leaving the operating room: sections with non-



 

 
 

compliant content was doctors who had not verbally confirmed surgical method 3/240 

cases (1.25%). 

Recommendations: Regularly and irregularly check and supervise the 

application of surgical safety checklists. Develop safety bulletin boards for patients 

and medical staff at the operating theatres. Design communication posters to improve 

patient safety culture and organize surgical safety training courses for each type of 

employee: surgeon, anesthesiologist / anesthetic technician and nursing instruments. 

Keywords: Surgical safety checklist, Sign-in, Time-out, Sign-out, comply. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật đã được WHO chính thức khuyến cáo thực 

hiện từ năm 2009 sau khi đã thử nghiệm và chứng minh tính hiệu quả của nó trong 

phòng ngừa các sai sót liên quan đến phẫu thuật. Từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2008, 

nhóm chuyên gia xây dựng bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật của WHO đã tiến 

hành thử nghiệm bảng kiểm tại 8 bệnh viện thuộc 8 thành phố: Toronto, Canada; New 

Delhi, Ấn Độ; Amman, Jordan; Auckland, New Zealand; Manila, Philippines; 

Ifakara, Tanzania; Luân Đôn, Vương quốc Anh và Seattle, Hoa Kỳ. Những bệnh 

viện này đại diện cho các hệ thống y tế khác nhau trên thế giới, có hoàn cảnh kinh tế 

và nguồn bệnh nhân cần phẫu thuật rất đa dạng. Dữ liệu được thu thập từ 3.955 bệnh 

nhân sau khi bảng kiểm được thực hiện, kết quả của nghiên cứu thử nghiệm được 

công bố trên Tạp chí Y học New England vào tháng 1/2009 và kết quả đã chứng minh 

những cải thiện đáng kể về an toàn người bệnh trong phẫu thuật. Việc sử dụng bảng 

kiểm của WHO đã làm giảm tỉ lệ tử vong và biến chứng phẫu thuật của hơn một phần 

ba số trường hợp trên tất cả 8 bệnh viện được chọn triển khai thí điểm. Tỉ lệ biến 

chứng giảm từ 11% xuống còn 7% và tỉ lệ tử vong giảm từ 1.5% xuống 0.8%. 

Tại Việt Nam, công tác quản lý chất lượng bệnh viện cũng như an toàn phẫu 

thuật đã được quan tâm từ lâu và càng được chú trọng hơn trong những năm gần đây. 

Triển khai an toàn trong phẫu thuật là một chương trình mà Bộ Y tế đã đề ra trong 

Thông tư 19/2013/TT-BYT. Trong đó, bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật được xem 

như một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu sự cố, sai sót y khoa liên 

quan đến phẫu thuật. Khoa Phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã 

chính thức áp dụng bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật từ năm 2015 cho tất cả các ca 

phẫu thuật. Tuy nhiên, việc tuân thủ bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật của 08 

chuyên khoa còn phụ thuộc nhiều vào tính chất từng loại phẫu thuật và ê kíp phẫu 

thuật. Vì thế, nghiên cứu “Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại 

Khoa phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình” được thực hiện nhằm 

giúp bệnh viện phòng ngừa các sự cố y khoa và đánh giá chính xác thực trạng mức 

độ tuân thủ bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật tại bệnh viện, tôi chọn đề tài nhằm đề 

xuất các giải pháp tăng cường mức độ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Đánh giá tỉ lệ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật                    

hồi sức bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1 Lý thuyết về bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

Chương trình phẫu thuật an toàn cứu sống người bệnh được Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) xây dựng nhằm mục đích giảm số ca biến chứng và tử vong liên quan 

phẫu thuật trên toàn thế giới. Những nguy cơ gây trong phẫu thuật không an toàn như 

thiếu thông tin và sự kết nối của các thành viên trong nhóm phẫu thuật, không kiểm 

tra kỹ người bệnh, vùng mổ, cũng như phương tiện sử dụng trong quá trình phẫu 

thuật... Mặc dù là những điều khá phổ biến nhưng có thể ngăn ngừa được. Với sự 

giúp đỡ của các chuyên gia: phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, điều dưỡng, và chuyên 

gia về an toàn người bệnh đã xác định những mục tiêu cơ bản của an toàn phẫu thuật 

và đưa vào Bảng kiểm và đưa vào áp dụng. Từ bảng kiểm đầu tiên do WHO đề xuất, 

năm 2009 chỉnh sửa là bảng kiểm cuối cùng gồm có 16 mục cho phù hợp việc áp 

dụng và được đa số các chuyên gia tán thành. 

Mục đích cuối cùng của bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO là đảm bảo 

rằng các nhóm phẫu tuân thủ một cách nhất quán những khâu quan trọng và nhờ đó 

giảm thiểu được những rủi ro thông thường và có thể tránh được vì sự an toàn và sức 

khỏe cho người bệnh. Bảng kiểm hướng dẫn tương tác giữa các thành viên trong quá 

tŕnh trao đổi bằng lời như là một công cụ để chứng minh rằng những tiêu chuẩn phù 

hợp về chăm sóc được áp dụng cho mỗi người bệnh. 

Trong bảng kiểm này cụm từ "Nhóm phẫu thuật" được hiểu là bao gồm các bác 

sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, điều dưỡng và kỹ thuật viên và các nhân viên khác của 

nhóm liên quan đến phẫu thuật. Tuy phẫu thuật viên đóng vai trò quan trọng đối với 

thành công cuộc mổ, xong việc chăm sóc người bệnh cần phải có sự phối hợp của 

toàn nhóm. Mỗi thành viên của "Nhóm phẫu thuật" đều có vai trò riêng trong việc 

đảm bảo sự an toàn và thành công của ca phẫu thuật. 

Bảng kiểm được chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn lại tương ứng với một 

thời điểm cụ thể trong quy trình thao tác: giai đoạn tiền mê – giai đoạn gây mê và 

trước khi rạch da – giai đoạn trong suốt quá trình phẫu thuật, ngay sau khi đóng da 

và chuẩn bị chuyển người bệnh ra khỏi phòng mổ [4]. 
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Người phụ trách bảng kiểm cần phải xác nhận rằng nhóm mình đã hoàn thành 

những phần việc trước khi chuyển sang giai đoạn khác. 

1.1.1 Tiền mê 

Tất cả những bước cần được kiểm tra bằng lời với mỗi thành viên có liên quan 

trong “Nhóm phẫu thuật" để đảm bảo rằng những hành động chủ chốt được thực hiện. 

Do vậy trước khi gây mê người phụ trách bảng kiểm sẽ kiểm tra lại bằng lời với bác 

sĩ gây mê và người bệnh (trường hợp người bệnh có thể nói được) để xác định nhận 

dạng, phương pháp và vùng mổ là đúng khi đó người bệnh đồng ý cho tiến hành phẫu 

thuật. Trường hợp người bệnh không thể xác nhận được vì nhiều lý do như: bệnh 

nhân mê, trẻ em… một người giám hộ của gia đình người bệnh sẽ đứng ra chịu trách 

nhiệm. Tình huống cấp cứu mà không có ai giám hộ được, cả nhóm sẽ hội ý thống 

nhất để thực hiện bước này. 

Người phụ trách “nhóm phẫu thuật“ diễn đạt bằng lời và hình ảnh xác nhận 

rằng vùng mổ đã được đánh dấu (nếu phù hợp). Việc đánh dấu vết mổ do phẫu thuật 

viên thực hiện (thường bằng bút) nhất là trong trường hợp có liên quan đến những vị 

trí có ở cả hai bên (bên trái và bên phải) hoặc phối hợp nhiều lớp, tầng (ngón tay, 

chân, đốt sống…). Việc đánh dấu nhất quán trong tất cả các trường hợp, nhiều khi là 

cơ sở để xác nhận đúng thủ thuật và đúng chỗ cần phẫu thuật. 

Sau đó họ sẽ trao đổi với bác sĩ gây mê các vấn đề quan tâm: nguy cơ mất 

máu, khó thở, dị ứng của người bệnh, cũng như hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ máy 

móc gây mê và thuốc gây mê. Lý tưởng nhất là phẫu thuật viên nên có mặt thời điểm 

này vì những thông tin trao đổi sẽ giúp cho bác sĩ phẫu thuật biết được diễn biến ca 

mổ và những nguy cơ có thể xảy ra như tiên lượng máu mất, dị ứng, các yếu tố biến 

chứng khác của người bệnh. 

Kiểm tra thiết bị đo bão hòa oxy trong máu gắn trên người bệnh để đảm bảo 

thiết bị hoạt động bình thường là một khâu quan trọng, nên để chỗ dễ quan sát thấy 

của cả nhóm. Việc sử dụng thiết bị đo bão hòa oxy máu được WHO đặc biệt khuyến 

cáo để bảo đảm an toàn gây mê. Trường hợp bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp để 

cứu tính mạng, nhưng thiết bị này có vấn đề thì cả nhóm cần phải thống nhất bỏ qua 

và có sự theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật. 
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Ngoài các vấn đề được lưu ý như người bệnh có tiền sử dị ứng, người bệnh có 

biểu hiện khó thở/nguy cơ hít khí thở… để điều chỉnh phương pháp gây mê phù hợp, 

ví dụ gây mê vùng nếu có thể và chuẩn bị sẵn các thiết bị cấp cứu cần thiết. Việc gây 

mê chỉ có thể tiến hành khi bác sĩ gây mê xác nhận đã có đầy đủ các thiết bị và sự hỗ 

trợ cần thiết bên cạnh người bệnh đối với những người bệnh có nguy cơ ảnh hưởng 

đường thở hoặc có biểu hiện khó thở. 

Việc mất máu trong quá trình phẫu thuật được dự tính trước, đặc biệt lưu ý khả 

năng mất trên 500ml máu (hoặc tương đương 7ml/kg ở trẻ em). Trước mổ cần được 

tính toán để dự trữ máu. Trong quá trình phẫu thuật, phẫu thuật viên thường xuyên 

trao đổi với bác sĩ gây mê và nhóm điều dưỡng để chuẩn bị đường truyền khi cần. 

1.1.2 Trước khi rạch da 

Trước khi rạch da, mỗi thành viên trong nhóm sẽ giới thiệu tên tuổi và vai trò. 

Nếu là nhóm tham gia phẫu thuật hàng ngày thì chỉ cần xác nhận mọi người trong 

nhóm đã có mặt đầy đủ và xác nhận mọi người trong nhóm đều biết nhau. Lần nữa 

toàn nhóm cần xác nhận họ thực hiện phẫu thuật cho đúng người bệnh và xác nhận 

bằng lời giữa các thành viên, sau đó là những điểm chủ yếu trong các kế hoạch phẫu 

thuật sử dụng bảng kiểm làm cơ sở hướng dẫn. 

Mọi người cùng xác nhận việc sử dụng kháng sinh dự phòng trong vòng 60 

phút trước mổ. Nếu kháng sinh dự phòng chưa được dùng, cần cho ngay trước khi 

rạch da. Trường hợp đã cho người bệnh sử dụng kháng sinh quá 60 phút “Nhóm phẫu 

thuật” có thể cân nhắc bổ sung nếu cần. Trường hợp kháng sinh dự phòng được cho 

là không phù hợp (không rạch da, người bệnh đã bị nhiễm khuẩn trước đó và đã dùng 

kháng sinh rồi) sẽ đánh dấu vào ô “không áp dụng“ với sự xác nhận của cả nhóm.  

Sau đó, cả nhóm cần liên tục trao đổi các thông tin như: Tiên lượng các biến 

cố, những bước chính và dự tính có xảy ra việc gì bất thường trong mổ? Thời gian 

phẫu thuật dự kiến? Những lo ngại về phía phẫu thuật viên, về phía bác sĩ gây mê. 

Điều dưỡng kiểm tra lại tình trạng vô trùng của vùng mổ người bệnh, cũng 

như các dụng cụ, thiết bị trước khi rạch da: máy hút, dao mổ điện, dàn mổ nội soi. 
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Hình ảnh hiển thị tại phòng mổ là việc cần thiết đảm bảo cho việc lên kế hoạch 

mổ như đường mổ, cách thức phẫu thuật. Hiển thị hình ảnh cần được đảm bảo cả 

trong suốt quá trình phẫu thuật. 

1.1.3 Trước khi người bệnh rời phòng mổ 

Trước khi rời phòng mổ, cả nhóm đánh giá lại cuộc mổ, hoàn thành việc kiểm 

tra thiết bị sử dụng cho cuộc mổ, gạc phẫu thuật và dán mác bệnh phẩm phẫu thuật. 

Do trong quá trình phẫu thuật có thể thay đổi hoặc mở rộng tùy theo tình trạng tổn 

thương nên người phụ trách Bảng kiểm cần xác nhận với “nhóm phẫu thuật“ xem 

chính xác là phẫu thuật/thủ thuật gì đã được thực hiện. Câu hỏi thường đặt ra như 

“Chúng ta vừa tiến hành thủ thuật/phẫu thuật gì?“ hoặc xác nhận “Chúng ta vừa tiến 

hành thủ thuật X có đúng không?” 

Một bước không kém phần quan trọng là dán nhãn bệnh phẩm hoặc đọc to 

nhãn bệnh phẩm bao gồm cả tên người bệnh. Do việc dán nhãn không đúng bệnh 

phẩm là nguy cơ tiềm ẩn đối với người bệnh, thậm chí mất bệnh phẩm sẽ dẫn đến 

những sai sót hoặc khó khăn trong việc điều trị người bệnh về sau nên việc dán nhãn 

cần được lưu ý. Người phụ trách cần xác nhận việc dán nhãn bệnh phẩm thu được 

trong quá trình phẫu thuật là đúng bằng cách đọc to tên người bệnh, mô tả bệnh phẩm 

và ghi thông tin người bệnh lên trên.  

Nhóm phẫu thuật cũng cần đánh giá lại hoạt động của trang thiết bị, những hỏng 

hóc xảy ra nếu có hoặc những vấn đề liên quan cần giải quyết. 

Cuối cùng cả nhóm sẽ trao đổi kế hoạch chính và những vấn đề liên quan tới xử 

lý hậu phẫu và phục hồi của người bệnh trước khi chuyển người bệnh ra khỏi phòng 

mổ. 

Trong quá trình phẫu thuật, đặc biệt các phẫu thuật phức tạp, nhiều chuyên khoa, 

việc cử người phụ trách Bảng kiểm để giám sát mọi thành viên, tránh bỏ sót trong tất 

cả mọi Giai đoạn. Chừng nào mà các thành viên của “ nhóm phẫu thuật “còn phải 

làm quen với những khâu liên quan, người phụ trách Bảng kiểm sẽ tiếp tục hướng 

dẫn cả “nhóm phẫu thuật“ thông qua quy trình bảng kiểm này. 

Do người phụ trách Bảng kiểm có quyền dừng không cho tiến hành các bước 

tiếp theo nếu các bước trước đó chưa được hoàn thành, đảm bảo cho cuộc mổ an toàn 
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nên họ có thể gặp xung đột với một vài các thành viên khác của nhóm. Vì vậy việc 

lựa chọn người phụ trách Bảng kiểm cần phù hợp: có trách nhiệm và cả có tiếng nói 

đối với mọi người 

1.2 Nghiên cứu trong nước và thế giới 

1.2.1 Nghiên cứu trên thế giới 

Bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật đã được WHO chính thức khuyến cáo thực 

hiện từ năm 2009 sau khi đã thử nghiệm và chứng minh tính hiệu quả của nó trong 

phòng ngừa các sai sót liên quan đến phẫu thuật. Trên thế giới đã có nhiều tổ chức và 

cá nhân tiến hành nghiên cứu về tính hiệu quả khi sử dụng bảng kiểm an toàn trong 

phẫu thuật của WHO. 

Alex B. Haynes và cộng sự (2009) đã tiến hành thử nghiệm bảng kiểm bảng 

kiểm an toàn trong phẫu thuật tại 8 bệnh viện thuộc 8 thành phố: Toronto, 

Canada; New Delhi, Ấn Độ; Amman, Jordan; Auckland, New Zealand; Manila, 

Philippines; Ifakara, Tanzania; Luân Đôn, Vương quốc Anh và Seattle, Hoa Kỳ. 

Đây là những bệnh viện đại diện cho các hệ thống y tế khác nhau trên thế giới, 

có hoàn cảnh kinh tế khác nhau và đều có nguồn bệnh nhân cần phẫu thuật rất đa 

dạng. Dữ liệu được thu thập từ 3.955 bệnh nhân sau khi bảng kiểm được thực hiện, 

kết quả của nghiên cứu thử nghiệm được công bố trên Tạp chí Y học New England 

vào tháng 1/2009 và kết quả đã chứng minh những cải thiện đáng kể về an toàn người 

bệnh trong phẫu thuật. Việc sử dụng bảng kiểm của WHO đã làm giảm tỉ lệ tử vong 

và biến chứng phẫu thuật của hơn 1/3 số trường hợp trên tất cả 8 bệnh viện được chọn 

triển khai thí điểm. Tỉ lệ biến chứng giảm từ 11% xuống còn 7% và tỉ lệ tử vong giảm 

từ 1.5% xuống 0.8% [6]. 

Tadesse B. Melekie và cộng sự (2015) đã khảo sát 282 ca mổ từ tháng 1 đến 

tháng 3 năm 2013 và áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO để đánh giá 

tính hiệu quả của việc sử dụng bảng kiểm. Kết quả cho thấy việc tuân thủ bảng kiểm 

an toàn phẫu thuật cải thiện khả năng giao tiếp của nhóm phẫu thuật. Nhóm tiến hành 

quay phim 24 ca mổ nhằm đánh giá sự tuân thủ bảng kiểm và mô tả lý do không tuân 

thủ bảng kiểm. Kết quả cho thấy sự tuân thủ các phần trong bảng kiểm và sự tham 

gia thực hiện bảng kiểm của các thành viên nhóm mổ là khác nhau. Phần có tỉ lệ tuân 
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thủ cao nhất là ID bệnh nhân, loại thủ thuật và kháng sinh, kém nhất là vị trí rạch da, 

phần của nhóm điều dưỡng và thông tin hình ảnh. Nghiên cứu cũng cho thấy quan 

niệm về rủi ro của nhân viên và nhận thức về tầm quan trọng của các phần trong bảng 

kiểm khác nhau là những yếu tố ảnh hưởng đến cách sử dụng bảng kiểm. Kết quả 

cuộc nghiên cứu cho thấy cần cải thiện sự tuân thủ và sự tham gia của toàn bộ nhóm, 

cần giải quyết khái niệm rủi ro và sự nhận thức các phần trong bảng kiểm cho các 

thành viên trong nhóm [7]. 

1.2.2 Nghiên cứu trong nước 

Lương Thị Thoa và cộng sự (2018) đã thực hiện nghiên cứu đánh giá sự tuân 

thủ thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Thái Nguyên. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra việc tuân thủ bảng 

kiểm an toàn phẫu thuật cho 1010 ca phẫu thuật theo kế hoạch và cấp cứu thực hiện 

tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong thời gian 1 tháng. Qua giám sát việc 

tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của 1.010 ca phẫu thuật tại khoa Gây mê hồi 

sức theo kế hoạch và cấp cứu, nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận: Trong giai đoạn tiền 

mê, 100% người bệnh đã được xác nhận đúng và có cam đoan đồng ý phẫu thuật. 

20% người bệnh không được đánh dấu và chuẩn bị vùng phẫu thuật. 98.5% số ca 

phẫu thuật được gắn thiết bị theo dõi độ bão hòa oxy trong máu. Số ca phẫu thuật có 

nguy cơ suy hô hấp/khó thở: 87/1.010 (8.6%), 152/1.010 (15%) số ca có nguy cơ mất 

máu. Giai đoạn trước khi rạch da: 156/1.010 (15.4%) số ca có tiền sử dị ứng. Các 

thành viên trong kíp phẫu thuật chưa giới thiệu tên và nhiệm vụ của mình trước khi 

phẫu thuật: 41/1.010 chiếm (4%). Các thông tin người bệnh được xác nhận là 

990/1.010 (98%). Việc dùng kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật là 801/1.010 

(79%). Có 976/1.010 (96.6%) số ca phẫu thuật được phẫu thuật viên tiên lượng được 

những bất thường có thể xảy ra. Số ca không tiên lượng được mất máu là 37/1.1010 

(3.7%). Số ca phẫu thuật được bác sỹ gây mê lưu ý trước khi rạch da: 976/1.010 

(96.63%). Kết quả trước khi rời phòng phẫu thuật cho thấy ghi chép phương pháp 

phẫu thuật, phương pháp vô cảm được thực hiện đầy đủ đạt 100%. Điều dưỡng dụng 

cụ hoàn thành việc kiểm tra gạc, kim, dụng cụ trước khi đóng vết mổ đạt 100%. Việc 

đọc to nhãn bệnh phẩm cùng tên người bệnh là 412/1.010 (41%) [2].
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thiết kế nghiên cứu 

Thiết kế mô tả cắt ngang. 

Thời gian: khảo sát từ tháng 3/2020 đến tháng 09/2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Khoa phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. 

2.2 Đối tượng nghiên cứu 

2.2.1 Dân số mục tiêu 

Bác sĩ phẫu thuật, kỹ thuật viên/điều dưỡng, bác sĩ gây mê Khoa phẫu thuật hồi 

sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. 

2.2.2 Dân số chọn mẫu 

Bác sĩ phẫu thuật, kỹ thuật viên/điều dưỡng, bác sĩ gây mê Khoa phẫu thuật hồi 

sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình có thực hiện phẫu thuật trong thời gian nghiên 

cứu và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Khảo sát những ca phẫu thuật có chỉ định mổ theo chương 

trình, mổ yêu cầu, mổ cấp cứu tại Khoa phẫu thuật hồi sức bệnh viện.  

Tiêu chuẩn loại trừ: các ca thủ thuật. 

2.2.3 Cỡ mẫu 

240 ca mổ có chỉ định mổ theo chương trình, mổ yêu cầu, mổ cấp cứu. 

2.2.4 Kỹ thuật chọn mẫu 

Kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện. 

2.3 Liệt kê và định nghĩa các biến số chính 

Tất cả các biến số trong nghiên cứu là biến số nhị giá (Có: tuân thủ, không: không 

tuân thủ). 

Đối với người bệnh (< 6 tuổi), người già (> 70 tuổi), người bệnh lãng tai --> xác 

định thông tin qua việc hỏi người nhà đưa người bệnh vào phòng tiền mê. 

Bảng 2.1: Bảng liệt kê và định nghĩa các biến số chính 

STT Tên biến Giải thích biến 

1 Xác định danh tính 

Có: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê hỏi đầy đủ các 

thông tin: họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh 

(mã số người bệnh) đúng với danh tính qua vòng đeo 

tay.  

Không: thiếu hoặc sai từ 01 thông tin trở lên. 
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STT Tên biến Giải thích biến 

2 Xác định vị trí mổ 

Có: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê hỏi người bệnh 

vị trí mổ. 

Không: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê không hỏi 

người bệnh vị trí mổ. 

3 
Xác định phương pháp 

phẫu thuật 

Có: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê hỏi người bệnh 

phương pháp phẫu thuật. 

Không: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê không hỏi 

người bệnh phương pháp phẫu thuật. 

Phương pháp phẫu thuật: kết hợp xương, lấy dụng 

cụ, ghép da, cắt lọc,…. 

4 
Xác nhận người bệnh 

đồng ý phẫu thuật 

Có: Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê hỏi người bệnh: 

người bệnh ký tên, ghi rõ họ tên vào hồ sơ bệnh án. 

Không: thiếu từ 01 thông tin trở lên. 

5 Đánh dấu vùng mổ 

Có: phẫu thuật viên chính đánh dấu vùng mổ trước 

khi chuyển lên phòng phẫu thuật (ngoại trừ một số 

loại phẫu thuật không cần đánh dấu: người bệnh có 

vết thương và mổ ở vị trí vết thương, mổ đứt lìa, mổ 

ở vị trí mà người bệnh được bất động: nẹp bột, nẹp 

vải). 

Yêu cầu khi đánh dấu:  

Sử dụng dấu mũi tên hướng vào vị trí phẫu thuật; dấu 

được đánh rõ ràng, dễ nhìn và không bị chất sát 

khuẩn tẩy nhòa (Không sử dụng chữ X để đánh dấu 

vị trí phẫu thuật). 

Không: không đánh dấu hoặc đánh dấu không đúng 

yêu cầu. 

6 
Thuốc đã được kiểm tra 

đầy đủ 

Có: Bác sĩ gây mê khai thác tiền sử dị ứng thuốc, 

thức ăn và tiền sử dùng thuốc của người bệnh và ghi 

vào phiếu gây mê hồi sức: 

+ Trực tiếp người bệnh (người bệnh tỉnh, trên 18 

tuổi). 
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STT Tên biến Giải thích biến 

+ Người nhà người bệnh (người bệnh hôn mê, mắc 

bệnh thần kinh,…). 

+ Thời gian nhịn ăn: (>6 tiếng, hoặc <6 tiếng do bác 

sĩ gây mê quyết định). 

+ Trẻ <6 tuổi: hỏi ba mẹ người bệnh. 

- Các thuốc sau khi đã được hút sẵn vào ống tiêm 

phải được KTV gây mê dán nhãn thuốc; xác nhận và 

kiểm tra 5 đúng theo quy định và tốc độ tiêm trước 

khi sử dụng. 

- KTV gây mê chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và thiết 

bị cần thiết để xử trí cấp cứu sốc phản vệ. 

Không: làm thiếu hoặc làm sai chức năng nhiệm vụ. 

7 
Thiết bị gây mê đã được 

kiểm tra đầy đủ 

Có: KTV gây mê kiểm tra đầy đủ và đạt tiêu chuẩn 

các nội dung sau:  

Máy mê kèm thở 

+ Bảo đảm có các chức năng tối thiểu dành cho gây 

mê: có thể gây mê bằng thuốc mê bay hơi, có bình 

hấp thu CO2, có hệ thống thu hồi khí thải; 

+ Bảo đảm tối thiểu có 5 thông số theo dõi, bao gồm: 

Vt, MV, f, Pmax, FiO2; 

+ Luôn duy trì chế độ báo động phù hợp; 

+ Có hệ thống acqui dự phòng hoạt động tốt; 

+ Máy được bật và kiểm tra khả năng hoạt động vào 

đầu giờ buổi sáng mỗi ngày và ghi vào sổ theo dõi 

hoạt động của máy; 

+ Có quy trình kiểm tra với từng máy đang hoạt động 

liên quan đến quá trình phẫu thuật và theo dõi sau 

phẫu thuật tại Khoa gây mê hồi sức; 

+ Dây máy thở nối từ máy mê kèm thở đến người 

bệnh (hoặc phin lọc) được thay sau mỗi ca phẫu 

thuật. 
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Máy Monitoring có đủ các thông số cơ bản:  

SpO2, tần số tim (ECG), huyết áp, nhiệt độ, EtCO2; 

hoặc các thông số monitoring trên các máy mê kèm 

thở nếu được trang bị. Các thông số này phải được 

theo dõi liên tục trong suốt quá trình gây mê và ghi 

chép ít nhất 10 phút/1 lần vào phiếu gây mê, trường 

hợp đặc biệt cần ghi chép tối thiểu 5 phút/ 1 lần. 

Không: làm thiếu hoặc kiểm không đạt các nội dung.  

8 

Máy SpO2 có gắn trên 

người bệnh và hoạt 

động bình thường 

Có: KTV gây mê kiểm tra máy SpO2 có gắn trên 

người bệnh và hoạt động bình thường (SpO2 ≥ 95%).  

Không: KTV gây mê kiểm tra thiếu 01 trong 02 nội 

dung trên.  

9 
Kiểm tra đường thở 

khó/nguy cơ sặc 

Có: KTV gây mê kiểm tra các dấu hiệu về đường thở 

khó/nguy cơ sặc. 

ĐƯỜNG THỞ KHÓ: các tiêu chí nhận biết đường 

thở khó, căn cứ theo: 

Luật Dr. Binnion’s LEMON  

Look externally (Nhìn bên ngoài: béo phì, cổ ngắn, 

răng vổ, cằm ngắn, hàm giả, lưỡi phì đại, bỏng, chấn 

thương mặt)  

Evaluate the 3-3-2 rule (Đánh giá theo quy tắc 3-3-

2: 3 ngón tay trong miệng – Khoảng cách răng cửa, 

3 ngón tay từ cằm tới sụn móng, 2 ngón tay từ sàn 

miệng với đỉnh sụn giáp). 

Mallampati (Phân độ theo Mallampati): 

Độ I: Thấy lưỡi gà, khẩu cái và hạnh nhân khẩu cái; 

Độ II: Thấy lưỡi gà, một phần của khẩu cái; Độ III: 

chỉ thấy một phần khẩu cái mềm; Độ IV: Chỉ nhìn 

được khẩu cái cứng; Độ III và IV đặt NKQ khó)  



13 

 

STT Tên biến Giải thích biến 

Obstruction? (Có tắc nghẽn đường thở không: Máu, 

Chất nôn, Răng, Nắp thanh môn, Răng giả, Các 

khối u, Dị vật)  

Neck mobility: Đo khoảng cách từ gờ sụn giáp cắm 

ở tư thế đầu ngửa tối đa.  

• Khoảng cách cằm giáp = thanh quản trước.  

• > 7 cm thường đặt dễ  

• < 6 cm = khó đặt  

Bones  

Beard: Râu 

Obesity: Béo phì 

No teeth: Móm 

Elderly: Già 

Snoring: Ngủ ngáy 

Quy tắc 4D 

Disproportion: Mất cân xứng (Phì đại lưỡi, hàm nhỏ, 

bất thường đầu mặt bẩm sinh). 

Distortion: Biến dạng (U bì thần kinh, u nang 

lympho, co kéo do bỏng) 

Dysmobility: Bất động (Cứng khớp, xơ cứng bì, HC 

Klippel Fiel).  

Dentition: Răng: móm, vổ ... 

NGUY CƠ SẶC: Những người bệnh có nguy cơ hít 

sặc có các biểu hiện giảm tri giác; ghi nhận các dấu 

hiệu hít sặc như khó thở, ho, xanh tái, khò khè hoặc 

sốt; khả năng nuốt: Ho, nuốt, họng sạch, nghe âm “ọc 

ọc” sau khi nuốt/ Còn thức ăn trong miệng sau khi 

ăn/ Ộc thức ăn/nước uống qua mũi; tình trạng nôn 

hoặc buồn nôn; nghe âm ruột để đánh giá nhu động 

ruột; đánh giá tình trạng phổi là một chứng cứ lâm 
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sàng khi nhận định hít sặc, nghe âm phổi và ghi nhận 

rale nổ/rale ngáy. 

Không: KTV gây mê không kiểm tra hoặc bỏ sót các 

dấu hiệu về đường thở khó và nguy cơ sặc. 

10 
Xác định nguy cơ mất 

máu 

Có: Bác sĩ gây mê/KTV gây mê xác định đúng nguy 

cơ mất máu: 

- Nguy cơ mất máu ở người lớn: trên 500ml. 

- Nguy cơ mất máu ở trẻ em: 7ml/kg 

Không: Bác sĩ gây mê/KTV gây mê xác định không 

đúng hoặc không xác định nguy cơ mất máu. 

11 

Các thành viên kíp phẫu 

thuật tự giới thiệu tên và 

nhiệm vụ của mình 

Có: Các thành viên kíp phẫu thuật tự giới thiệu tên 

và nhiệm vụ của mình. 

Không: Các thành viên kíp phẫu thuật thiếu 01 trong 

02 nội dung trên. 

12 

Xác nhận tên người 

bệnh, phương pháp 

phẫu thuật và vị trí rạch 

da. (bằng lời nói) 

Có: Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng xác nhận tên 

người bệnh, phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch 

da. (bằng lời nói) 

Không: Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng thiếu 01 

trong các nội dung trên. 

13 
Sử dụng kháng sinh dự 

phòng  

Có: Bác sĩ sử dụng kháng sinh dự phòng cho người 

bệnh trong vòng 60 phút trước mổ. 

Không: Bác sĩ không sử dụng kháng sinh dự phòng 

cho người bệnh trong vòng 60 phút trước mổ. 

14 
Kiểm tra các kết quả 

chẩn đoán hình ảnh. 

Có: Điều dưỡng dụng cụ kiểm tra các kết quả chẩn 

đoán hình ảnh: xquang/siêu âm/ MRI/MSCT. 

Không: Điều dưỡng dụng cụ không kiểm tra hoặc 

kiểm tra không đầy đủ các nội dung trên. 

15 

Tiên lượng các vấn đề 

về những bước chính 

hoặc những bất thường 

trong ca phẫu thuật. 

Có: Phẫu thuật viên có ghi nhận những bước chính 

trong quá trình phẫu thuật hoặc những bất thường 

trong ca phẫu thuật. 

Không: Phẫu thuật viên để trống. 
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16 

Tiên lượng các vấn đề 

về thời gian ca phẫu 

thuật. 

Có: Phẫu thuật viên có tiên lượng về thời gian ca 

phẫu thuật. 

Không: Phẫu thuật viên để trống. 

17 
Tiên lượng các vấn đề 

về tình trạng mất máu. 

Có: Phẫu thuật viên có tiên lượng các vấn đề về tình 

trạng mất máu. 

Không: Phẫu thuật viên để trống. 

18 

Tiên lượng về các vấn 

đề đặc biệt người bệnh 

cần chú ý. 

Có: Bác sĩ gây mê có tiên lượng các vấn đề đặc biệt 

người bệnh cần chú ý. 

Không: Bác sĩ gây mê để trống. 

Vấn đề đặc biệt về người bệnh cần chú ý khi gây mê: 

Bệnh nền kèm theo của người bệnh: 

- Người bệnh rối loạn đông máu. 

- Viêm gan. 

- HIV. 

- Công thức máu thấp, thiếu máu. 

- Tiền căn dị ứng, tiểu đường, cao huyết áp,.. 

19 

Tiên lượng các vấn đề 

về tình trạng vô khuẩn 

của dụng cụ, phương 

tiện. 

Có: Nhóm điều dưỡng dụng cụ có tiên lượng các vấn 

đề về tình trạng vô khuẩn của dụng cụ, phương tiện. 

Không: Nhóm điều dưỡng dụng cụ để trống. 

Xác nhận tình trạng vô khuẩn của dụng cụ, phương 

tiện qua các chỉ số. 

- Ngày hấp. 

- Giờ hấp. 

- Kiểu hấp. 

- Chất lượng của băng keo test. 

- Bao bì có bị rách hay không 

- Tình trạng dụng cụ ẩm ướt hay khô. 

- Có dị vật, côn trùng gì không. 
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20 

Tiên lượng các vấn đề 

về thiết bị hoặc vấn đề 

cần giải quyết. 

Có: Nhóm điều dưỡng có tiên lượng các vấn đề về 

thiết bị hoặc vấn đề cần giải quyết. 

Không: Nhóm điều dưỡng để trống. 

Vấn đề về thiết bị hoặc vấn đề cần giải quyết: 

- Kiểm tra xem dụng cụ đầy đủ chưa. 

- Thiết bị có sử dụng được không. 

 Phải xác nhận trước khi rạch da. Nếu có trục trặc 

(thiếu dụng cụ) thì chưa được mổ. 

21 

Xác nhận bằng lời nói: 

tên của phương pháp 

phẫu thuật. 

Có: Bác sĩ có xác nhận bằng lời nói: tên của phương 

pháp phẫu thuật. 

Không: Bác sĩ không xác nhận bằng lời nói. 

Tên của phương pháp phẫu thuật: kết hợp xương, lấy 

dụng cụ, ghép da, cắt lọc,…. 

22 

Xác nhận bằng lời nói: 

kiểm tra dụng cụ, kim, 

gạc cầm máu và dụng 

cụ phẫu thuật đầy đủ. 

Có: Điều dưỡng có xác nhận bằng lời nói: kiểm tra 

dụng cụ, kim, gạc cầm máu và dụng cụ phẫu thuật 

đầy đủ. 

Không: Điều dưỡng không xác nhận bằng lời nói 

hoặc xác nhận thiếu một trong các nội dung trên. 

Đếm kiểm tra dụng cụ, kim, gạc cầm máu và dụng 

cụ phẫu thuật đầy đủ: Điều dưỡng dụng cụ (Điều 

dưỡng dụng cụ vòng trong) và Điều dưỡng chạy 

ngoài (điều dưỡng dụng cụ vòng ngoài) đếm và kiểm 

tra dụng cụ tối thiểu 2 lần cùng 1 lúc trước khi rạch 

da và đóng vết mổ, có ghi lại số lượng theo dõi. 

23 
Xác nhận bằng lời nói: 

dán nhãn bệnh phẩm. 

Có: Điều dưỡng có xác nhận bằng lời nói: dán nhãn 

bệnh phẩm. 

Không: Điều dưỡng không xác nhận bằng lời nói. 

Dán nhãn bệnh phẩm gồm: đọc to nhãn bệnh phẩm, 

bao gồm cả tên người bệnh. 
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24 

Xác nhận bằng lời nói 

các vấn đề về y dụng cụ, 

trang thiết bị cần giải 

quyết. 

Có: Điều dưỡng có xác nhận bằng lời nói các vấn đề 

về y dụng cụ, trang thiết bị cần giải quyết. 

Không: Điều dưỡng không xác nhận bằng lời nói. 

Các vấn đề về y dụng cụ, trang thiết bị cần giải quyết: 

- Kiểm tra y dụng cụ có đủ hay không (nếu thiếu thì 

kiểm tra lại xung quanh vị trí mổ hoặc người bệnh). 

- Dụng cụ có bị hư gì không: (gãy hoặc mẻ, máy 

móc có bị hư không, C-Arm không chụp được hay 

ống kính máy nội soi bị mờ, trầy sước). 

25 

Kiểm tra những vấn đề 

chính về hồi sức và 

chăm sóc người bệnh 

Có: Bác sĩ Phẫu thuật/Gây mê/Điều dưỡng kiểm tra 

những vấn đề chính về hồi sức và chăm sóc người 

bệnh. 

Không: Bác sĩ Phẫu thuật/Gây mê/Điều dưỡng 

không kiểm tra. 

Những vấn đề chính về hồi sức và chăm sóc người 

bệnh: 

- Giảm đau. 

- Chóng nôn. 

- Truyền máu truyền dịch. 

- Dinh dưỡng. 

- Thuốc sau mổ. 

- Ủ ấm. 

- Theo dõi vết thương (xem vết thương có chảy 

máu không, có tím hay không,…). 

 

2.4 Thu thập dữ kiện 

2.4.1 Phương pháp thu thập dữ kiện 

Quy trình thu thập số liệu. 

Phổ biến mục tiêu nghiên cứu cho nhóm khảo sát và hướng dẫn cách thực hiện 

khảo sát bảng kiểm.  

Thời gian khảo sát: trong giờ hành chính và ngoài giờ. 
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Cách thức khảo sát: nhóm khảo sát quan sát người bệnh, phẫu thuật viên, bác sĩ 

gây mê, điều dưỡng; quan sát toàn bộ 1 ca phẫu thuật theo bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

và hồ sơ bệnh án của người bệnh, nhập liệu theo mẫu thiết kế online.  

Đối tượng thực hiện khảo sát bảng kiểm an toàn phẫu thuật: các cộng sự là điều 

dưỡng Khoa phẫu thuật hồi sức có chuyên môn và nắm rõ các nội dung về bảng kiểm 

an toàn phẫu thuật. 

2.4.2 Công cụ thu thập dữ kiện 

Công cụ thu thập dữ liệu là “bảng kiểm an toàn phẫu thuật” của WHO phiên bản 

2009. Các câu hỏi trong bảng kiểm của WHO được điều chỉnh cho phù hợp với bệnh 

viện Chấn thương chỉnh hình. 

Bảng kiểm gồm 25 biến và được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn trước khi tiền 

mê (10 biến), trước khi rạch da (10 biến) và trước khi người bệnh rời phòng phẫu thuật 

(5 biến). 

2.5 Phân tích dữ kiện 

Nhập liệu số liệu bằng excel. 

Số liệu được xử lý trên phần mềm SPSS 18.0. Sử dụng tần số, tỉ lệ %, bảng và biểu 

đồ để mô tả số liệu. 

2.6 Nghiên cứu thử 

Nghiên cứu thử được thực hiện trên 10 ca đầu tiên để kiểm tra tính chính xác trước 

khi nghiên cứu thực tế. Các mẫu thử này không sử dụng để báo cáo trong nghiên cứu. 

  



19 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Thông tin hành chính của người bệnh 

Bảng 3.1: Thông tin hành chính của người bệnh phẫu thuật 

Đặc điểm Tần số Tỉ lệ (%) 

Tuổi 

5-20 37 15.42 

21-40 41 17.08 

≥41 162 67.50 

Kết quả khảo sát cho thấy đối tượng người bệnh phẫu thuật ≥41 tuổi chiếm 67.50%.  

3.2 Trước khi tiền mê  

 

Hình 3.1: Kiểm tra trước khi tiền mê 

Bảng kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê cho thấy các bước không 

tuân thủ gồm: đánh dấu vùng mổ, hỏi người bệnh về phương pháp phẫu thuật, kiểm tra 

về đường thở khó/ nguy cơ sặc và kiểm tra nguy cơ mất máu (đính kèm phụ lục 1) 
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Bước phẫu thuật viên chính không đánh dấu vùng mổ trước khi chuyển lên phòng 

phẫu thuật có tỉ lệ không tuân thủ cao nhất (8.33%). Trong đó, phẫu thuật cấp cứu chiếm 

5.42%; phòng mổ Chi trên chiếm 1.25%, phòng mổ Chi dưới chiếm 1.25% và phòng 

mổ Bệnh học chiếm 0.42%. 

Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê chưa hỏi người bệnh về phương pháp phẫu thuật, 

trong đó Khoa Chi trên chiếm 0.42%.  

Có 2.08% người bệnh chưa được KTV gây mê kiểm tra về đường thở khó/ nguy 

cơ sặc, trong đó Khoa Chi trên chiếm 1.25%, Khoa Chi dưới chiếm 0.83%. 

Có 2.5% người bệnh thuộc Khoa Chi trên chưa được Bác sĩ gây mê/KTV gây mê 

kiểm tra về nguy cơ mất máu. 
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3.3 Trước khi rạch da 

 

Hình 3.2: Kiểm tra trước khi rạch da 

Bảng kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da cho thấy các bước không tuân 

thủ gồm: Ê kíp phẫu thuật chưa tự giới thiệu tên và nhiệm vụ; người bệnh chưa được 

xác nhận tên, phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da; chưa thực hiện kháng sinh dự 

phòng trong vòng 60 phút trước mổ; chưa tiên lượng các bước chính, bất thường trước 

mổ; chưa tiên lượng thời gian phẫu thuật; tiên lượng vô khuẩn (đính kèm phụ lục 2). 

Các thành viên kíp phẫu thuật không tự giới thiệu tên và nhiệm vụ của ê kíp                   

phẫu thuật có tỉ lệ không tuân thủ cao nhất (12.08%). 

Người bệnh mổ Cấp Cứu chưa được Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng xác nhận 

tên, phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da (bằng lời nói) chiếm 3.33%. 

Có 3.75% ca mổ chưa được Bác sĩ gây mê thực hiện kháng sinh dự phòng trong 

vòng 60 phút trước mổ. 

Có 9.17% phẫu thuật viên không tiên lượng những bước chính trong quá trình phẫu 

thuật hoặc những bất thường trong ca phẫu thuật. 

Có 1.25% phẫu thuật viên không tiên lượng về thời gian ca phẫu thuật. 
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Có 2.92% điều dưỡng chưa tiên lượng về tình trạng vô khuẩn của dụng cụ, phương 

tiện. 

3.4 Trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật 

 

Hình 3.3: Kiểm tra trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật 

Bác sĩ không xác nhận bằng lời nói: tên của phương pháp phẫu thuật có tỉ lệ không 

tuân thủ cao nhất (1.25%) (đính kèm phụ lục 3). 
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 

4.1 Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê 

Bác sĩ gây mê/KTV gây mê tại BVCTCH tuân thủ tốt nội dung xác định danh tính 

người bệnh, đạt 100%, điều này trùng khớp với kết quả nghiên cứu của Lương Thị Thoa 

và cộng sự (2015) [2]. Việc xác định đúng danh tính người bệnh là nội dung rất quan 

trọng để chống nhầm lẫn người bệnh trước phẫu thuật, điều này được Sở Y tế đưa ra 

khuyến cáo và được ban hành trong Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam. Vì thế nội dung 

này được Bác sĩ gây mê/KTV gây mê tại BVCTCH tuân thủ rất tốt. 

Kết quả khảo sát còn cho thấy 100% người bệnh được xác định đúng vị trí mổ; 

được ký đầy đủ biên bản đồng ý phẫu thuật; được khai thác tiền sử dị ứng thuốc,                 

thức ăn; KTV kiểm tra đầy đủ thiết bị gây mê; máy SpO2 có gắn trên người bệnh và 

hoạt động bình thường. 

Bên cạnh những nội dung tuân thủ tốt, 03 nội dung nhân viên y tế chưa thực hiện 

tốt: 8.33% phẫu thuật viên không đánh dấu vùng mổ, trong đó Khoa Bệnh học chiếm 

0.42%; Khoa Chi trên chiếm 1.25%; Khoa Chi dưới chiếm 1.25%; mổ Cấp cứu chiếm 

5.42%. Điều này trùng khớp với kết quả nghiên cứu của Lương Thị Thoa và cộng sự 

(2015) [2]. Một số trường hợp phẫu thuật viên thuộc Khoa Chi trên và Khoa Chi dưới 

có đánh dấu vị trí mổ nhưng đánh dấu không đúng quy định: không sử dụng dấu mũi 

tên hướng vào vị trí phẫu thuật, sử dụng chữ X để đánh dấu vị trí phẫu thuật, điều này 

không đúng quy định theo Quyết định 7482/QĐ-BYT ban hành ngày 18/12/2018 về Bộ 

tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật [4] (phụ lục 4). 

 Ngoài ra kết quả khảo sát cho thấy có 2.08% kỹ thuật viên gây mê chưa kiểm tra 

đường thở khó/nguy cơ sặc; 2.5% Bác sĩ gây mê/kỹ thuật viên gây mê chưa kiểm tra 

người bệnh về nguy cơ mất máu. Tất cả các trường hợp không kiểm tra đường thở 

khó/nguy cơ sặc và nguy cơ mất máu đều là phẫu thuật theo yêu cầu. Kết quả                     

nghiên cứu tại BVCTCH cho thấy tỉ lệ tuân thủ cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 

Lương Thị Thoa và cộng sự (2015) [2] và Tadesse B. Melekie và cộng sự (2015) [7]. 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê cho thấy cần ưu tiên                      

cải thiện nội dung tuân thủ đánh dấu vùng mổ. Đây là nội dung rất quan trọng vì đánh 

dấu vùng mổ chính xác sẽ hạn chế sai sót vị trí mổ nhầm. Bệnh viện cần thông báo quy 

định rõ các nguyên tắc đánh dấu vùng mổ để tất cả bác sĩ áp dụng đồng bộ. 
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4.2 Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da 

Phần có tỉ lệ tuân thủ 100% là điều dưỡng kiểm tra đầy đủ các kết quả chẩn đoán 

hình ảnh, phẫu thuật viên tiên lượng về tình trạng mất máu, bác sĩ gây mê tiên lượng về 

các vấn đề đặc biệt người bệnh cần chú ý. Kết quả nghiên cứu này khác với kết quả 

nghiên cứu của Tadesse B. Melekie và cộng sự (2015) [7]. Nguyên nhân là do số mẫu 

khảo sát của Tadesse B. Melekie nhiều hơn và cách chọn mẫu khảo sát khác so với                  

tác giả. (Tadesse B. Melekie chọn mẫu khảo sát là các ca phẫu thuật chương trình và 

cấp cứu). 

Phần có tỉ lệ không tuân thủ là các thành viên kíp phẫu thuật chưa tự giới thiệu tên 

và nhiệm vụ, chiếm 12.08%. Nguyên nhân là do các thành viên kíp phẫu thuật đã               

giao tiếp nhiều lần nên họ thường bỏ qua bước kiểm tra này. Kết quả khảo sát cũng cho 

thấy 87.92% KTV gây mê là đối tượng đọc to phần tự giới thiệu tên và nhiệm vụ các 

thành viên kíp phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu này trùng khớp với kết quả nghiên cứu 

của Tadesse B. Melekie và cộng sự (2015) [7]. 

Phẫu thuật viên không tiên lượng về những bước chính trong quá trình phẫu thuật 

hoặc những bất thường trong ca phẫu thuật chiếm 9.17%. Trong đó, Khoa Chi trên chiếm 

8.75%, Khoa Nhi chiếm 0.42%. 

Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng mổ cấp cứu chưa xác nhận tên người bệnh, 

phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da. (bằng lời nói) chiếm 3.33%, nguyên nhân là 

do các ca mổ khẩn nên thường bỏ qua bước này.  

3.75% Bác sĩ không sử dụng kháng sinh dự phòng trong 60 phút trước mổ, trong 

đó Chi trên chiếm 3.33%, Chi dưới chiếm 0.42%.  

1.25% phẫu thuật viên không tiên lượng về thời gian ca phẫu thuật, trong đó Chi 

trên chiếm 0.42%, Chi dưới chiếm 0.42%, Khoa Nhi chiếm 0.42%. 

2.92% nhóm điều dưỡng không tiên lượng các vấn đề đối với về tình trạng vô 

khuẩn của dụng cụ, phương tiện, trong đó Khoa Chi trên chiếm 1.25%, Khoa Chi dưới 

chiếm 1.25%, Khoa Cột sống B chiếm 0.42%. 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da cho thấy cần ưu tiên cải 

thiện các nội dung sau: 

Các thành viên kíp phẫu thuật cần đọc to nội dung giới thiệu tên và nhiệm vụ. 

Trong trường hợp kíp phẫu thuật đã tương tác nhiều lần thì đại diện 01 thành viên kíp 

phẫu thuật đọc to số lượng và nhiệm vụ của từng thành viên. 
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Bác sĩ sử dụng kháng sinh dự phòng trong 60 phút trước mổ. Sử dụng kháng sinh 

dự phòng đúng cách theo phác đồ sử dụng kháng sinh dự phòng của Bộ Y tế đặt ra để 

ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm khuẩn khi thực hiện phẫu thuật, giúp bảo vệ sức khỏe của 

người bệnh một cách tối ưu nhất. 

4.3 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng 

phẫu thuật 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các nội dung đều được tuân thủ 100%, chỉ có 

1.25% trường hợp bác sĩ chưa xác nhận bằng lời nói: tên của phương pháp phẫu thuật. 

Kết quả nghiên cứu tại BVCTCH cho thấy tỉ lệ tuân thủ cao hơn kết quả nghiên cứu của 

Tadesse B. Melekie và cộng sự (2015) [7]. Tóm lại, trong quá trình phẫu thuật thám sát 

thực tế, ê kíp phẫu thuật có thể thay đổi hay bổ sung phương pháp phẫu thuật tùy tình 

trạng tổn thương của người bệnh nên điều dưỡng cần cải thiện việc xác nhận bằng lời 

nói: tên của phương pháp phẫu thuật.  

4.4 Hạn chế đề tài 

Số mẫu khảo sát từng chuyên khoa không bằng nhau do tác giả và cộng sự chọn 

mẫu thuận tiện và tùy điều kiện thực tế tại các phòng mổ. 
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KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát 240 bảng kiểm cho thấy sự tuân thủ các phần trong bảng kiểm và 

sự tham gia thực hiện bảng kiểm của các thành viên nhóm mổ là khác nhau: 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê 

Các nội dung tuân thủ tốt (100%):  

- Bác sĩ gây mê/KTV gây mê xác định đúng danh tính người bệnh, đúng vị trí cần 

phẫu thuật. 

- Người bệnh được ký đầy đủ biên bản đồng ý phẫu thuật. 

- Người bệnh được khai thác tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn. 

- KTV kiểm tra đầy đủ thiết bị gây mê; máy SpO2 có gắn trên người bệnh và hoạt 

động bình thường. 

Các nội dung không tuân thủ: 

- Phẫu thuật viên chưa đánh dấu vùng mổ (8.33%). 

- Bác sĩ gây mê hoặc KTV gây mê chưa hỏi người bệnh về xác định phương pháp 

phẫu thuật (0.42%) 

- Kỹ thuật viên gây mê chưa kiểm tra đường thở khó/nguy cơ sặc (2.08%). 

- Bác sĩ gây mê/KTV gây mê chưa xác định đúng nguy cơ mất máu (2.5%). 

Nội dung cần ưu tiên cải thiện: Đánh dấu vùng mổ là nội dung quan trọng nhằm 

giảm thiểu sai sót y khoa về việc nhầm lẫn vị trí phẫu thuật. Vì vậy, phẫu thuật viên cần 

tuân thủ đánh dấu vùng mổ và đánh dấu theo Quyết định 7482/QĐ-BYT 2018 về Bộ 

tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật (sử dụng dấu mũi tên hướng vào 

vị trí phẫu thuật; dấu được đánh rõ ràng, dễ nhìn và không bị chất sát khuẩn tẩy nhòa, 

không sử dụng chữ X để đánh dấu vị trí phẫu thuật). 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da 

Các nội dung tuân thủ tốt 100%:  

- Điều dưỡng kiểm tra đầy đủ các kết quả chẩn đoán hình ảnh. 

- Phẫu thuật viên tiên lượng về tình trạng mất máu. 

- Bác sĩ gây mê tiên lượng về các vấn đề đặc biệt người bệnh cần chú ý. 

Các nội dung không tuân thủ: 

- Các thành viên kíp phẫu thuật chưa tự giới thiệu tên và nhiệm vụ (12.08%). 
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- Phẫu thuật viên không tiên lượng về những bước chính trong quá trình phẫu 

thuật hoặc những bất thường trong ca phẫu thuật, (9.17%). 

- Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng mổ cấp cứu không xác nhận tên người bệnh, 

phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da. (bằng lời nói) (3.33%) 

- Phẫu thuật viên không sử dụng kháng sinh dự phòng trong 60 phút trước mổ 

(3.75%). 

- Phẫu thuật viên không tiên lượng về thời gian ca phẫu thuật (1.25%). 

- Nhóm điều dưỡng không tiên lượng các vấn đề đối với về tình trạng vô khuẩn 

của dụng cụ, phương tiện (2.92%). 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da cho thấy cần ưu tiên                 

cải thiện 02 nội dung sau: 

Các thành viên kíp phẫu thuật hoặc đại diện 01 thành viên cần đọc to nội dung giới 

thiệu tên và nhiệm vụ để cải thiện khả năng giao tiếp giữa các thành viên trong kíp              

phẫu thuật. 

Bác sĩ sử dụng kháng sinh dự phòng trong 60 phút trước mổ để giảm thiểu các sự 

cố về nhiễm trùng vết mổ. 

Kiểm tra trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật: 

Các nội dung tuân thủ tốt 100%:  

- Điều đưỡng xác nhận bằng lời nói các vấn đề về y dụng cụ, trang thiết bị cần 

giải quyết. 

- Điều đưỡng xác nhận bằng lời nói nội dung dán nhãn bệnh phẩm. 

- Điều đưỡng xác nhận bằng lời nói nội dung kiểm tra dụng cụ, kim, gạc cầm máu 

và dụng cụ phẫu thuật. 

- Bác sĩ Phẫu thuật/Gây mê/Điều dưỡng kiểm tra những vấn đề chính về hồi sức 

và chăm sóc người bệnh. 

Nội dung không tuân thủ: Bác sĩ không xác nhận bằng lời nói: tên của phương 

pháp phẫu thuật (1.25%). 

Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi đóng vết mổ và trước khi rời 

phòng phẫu thuật cần cải thiện nội dung: điều dưỡng xác nhận bằng lời nói: tên của 

phương pháp phẫu thuật 
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KHUYẾN NGHỊ 

Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất việc                      

áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật ngẫu nhiên tại Khoa phẫu thuật hồi sức. 

Phòng Quản lý chất lượng làm đầu mối giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc ngẫu nhiên.               

Có thể đánh giá tỷ lệ tuân thủ áp dụng bảng kiểm chia theo khoa lâm sàng để đánh giá 

mức độ tuân thủ bảng kiểm. Sau kiểm tra, giám sát cần áp dụng các biện pháp xử lý các 

Khoa hoặc các cá nhân không tuân thủ việc triển khai bảng kiểm an toàn phẫu thuật.  

Triển khai đầy đủ các hướng dẫn về an toàn phẫu thuật theo Quyết định 7482/QĐ-

BYT 2018 về Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. Kiểm tra,              

giám sát 6 tháng/lần về mức độ an toàn phẫu thuật của BVCTCH để kịp thời cải thiện 

những nội dung chưa thực hiện tốt. 

Xây dựng bảng tin an toàn người bệnh và nhân viên y tế tại Khoa phẫu thuật                  

hồi sức, trong đó cung cấp thông tin về chuyên đề an toàn phẫu thuật và cập nhật các 

bài học về sự cố y khoa liên quan đến an toàn phẫu thuật tại bệnh viện Chấn thương 

chỉnh hình và các cơ sở y tế khác. 

Xây dựng các poster truyền thông về an toàn phẫu thuật tại từng phòng mổ để hình 

thành văn hóa an toàn người bệnh cho nhân viên y tế. Chủ đề xây dựng các poster bao 

gồm: xác định chính xác người bệnh, bảo đảm giao tiếp hiệu quả, bảo đảm an toàn sử 

dụng thuốc, hoặc an toàn sử dụng trang thiết bị y tế, giảm nguy cơ và hậu quả do ngã, 

bảo đảm an toàn phẫu thuật: phẫu thuật đúng vị trí, đúng phương pháp và                                   

đúng người bệnh. 

Tổ chức thường xuyên các chương trình tập huấn về an toàn phẫu thuật cho nhân 

viên y tế các kiến thức về an toàn phẫu thuật. Đặc biệt cần thiết kế các chuyên đề cụ thể 

cho từng đối tượng: phẫu thuật viên: chuyên đề “Áp dụng các phương pháp phòng ngừa 

nhiễm khuẩn vết mổ”, bác sĩ gây mê /KTV gây mê: chuyên đề “các phương pháp phòng 

ngừa nguy cơ tai biến gây mê trong quá trình phẫu thuật”, “các biện pháp ứng phó                

tình huống tắc nghẽn đường thở hoặc đường hô hấp”, “các biện pháp phòng ngừa dị ứng 

và phản ứng có hại của thuốc”; điều dưỡng dụng cụ: chuyên đề “phòng ngừa việc bỏ 

quên dụng cụ hoặc bông, gạc trong vùng phẫu thuật”. 

Duy trì và phát huy các bước tuân thủ tốt trong bảng kiểm. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê 

Khoa 

  

Xác định danh tính Xác định vị trí mổ Đánh dấu vùng mổ Người bệnh đồng ý phẫu thuật 
Xác định phương pháp 

 phẫu thuật 

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh học 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 1.00 0.42 1.00 0.42 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Chi trên 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 92.00 38.33 3.00 1.25 95.00 39.58 0.00 0.00 94.00 39.17 1.00 0.42 

Chi dưới 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 66.00 27.50 3.00 1.25 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 

Cột sống A 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 

Cột sống B 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 

Khớp 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Nhi 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 

Vi phẫu 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 

Cấp Cứu 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 18.00 7.50 13.00 5.42 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 

Tổng  240.0 100.0 0.00 0.00 240.0 100.0 0.00 0.00 220.0 91.67 20.00 8.33 240.0 
100.0

0 
0.00 0.00 239.0 99.58 1.00 0.42 
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Khoa 

Thuốc kiểm tra đầy đủ 
Thiết bị gây mê đã được kiểm tra 

đầy đủ 

Máy SpO2 có gắn trên người 

bệnh và hoạt động bình thường 
Đường thở khó/nguy cơ sặc Nguy cơ mất máu 

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh học 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Chi trên 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 92.00 38.33 3.00 1.25 89.00 37.08 6.00 2.50 

Chi dưới 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 67.00 27.92 2.00 0.83 69.00 28.75 0.00 0.00 

Cột sống A 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 

Cột sống B 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 

Khớp 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Nhi 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 

Vi phẫu 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 

Cấp Cứu 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 

Tổng  240.0 100.0 0.00 0.00 240.0 100.0 0.00 0.00 240.0 100.0 0.00 0.00 235.0 97.92 5.00 2.08 234.0 97.50 6.00 2.50 
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Phụ lục 2: Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da 

Khoa 

Các thành viên kíp phẫu 

thuật tự giới thiệu tên và 

nhiệm vụ của mình 

Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều 

dưỡng xác nhận tên người 

bệnh, phương pháp phẫu 

thuật và vị trí rạch da. 

(bằng lời nói) 

Kháng sinh dự phòng được 

thực hiện trong vòng 60 

phút trước mổ. 

điều dưỡng kiểm tra các 

kết quả chẩn đoán hình 

ảnh  

Tiên lượng các vấn đề đối 

với phẫu thuật viên về  

những bước chính trong 

quá trình phẫu thuật hoặc 

những bất thường trong ca 

phẫu thuật 

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh học 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Chi trên 87.00 36.25 8.00 3.33 95.00 39.58 0.00 0.00 87.00 36.25 8.00 3.33 95.00 39.58 0.00 0.00 74.00 30.83 21.00 8.75 

Chi dưới 56.00 23.33 13.00 5.42 69.00 28.75 0.00 0.00 68.00 28.33 1.00 0.42 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 

Cột sống A 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 

Cột sống B 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 

Khớp 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Nhi 12.00 5.00 1.00 0.42 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 12.00 5.00 1.00 0.42 

Vi phẫu 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 

Cấp cứu 24.00 10.00 7.00 2.92 23.00 9.58 8.00 3.33 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 

Tổng 211.0 87.92 29.00 12.08 232.0 96.67 8.00 3.33 231.0 96.25 9.00 3.75 240.0 
100.0

0 
0.00 0.00 218.0 90.83 22.00 9.17 
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Khoa 

Tiên lượng các vấn đề đối 

với phẫu thuật viên về thời 

gian ca phẫu thuật 

Tiên lượng các vấn đề đối 

với phẫu thuật viên về tình 

trạng mất máu 

Tiên lượng đối với bác sĩ 

gây mê về các vấn đề đặc 

biệt người bệnh cần chú ý  

Tiên lượng các vấn đề đối 

với nhóm điều dưỡng về 

tình trạng vô khuẩn của 

dụng cụ, phương tiện 

Tiên lượng các vấn đề đối 

với nhóm điều dưỡng về 

thiết bị hoặc vấn đề cần 

giải quyết 

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh học 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Chi trên 94.00 39.17 1.00 0.42 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 92.00 38.33 3.00 1.25 95.00 39.58 0.00 0.00 

Chi dưới 68.00 28.33 1.00 0.42 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 66.00 27.50 3.00 1.25 69.00 28.75 0.00 0.00 

Cột sống A 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 

Cột sống B 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 15.00 6.25 1.00 0.42 16.00 6.67 0.00 0.00 

Khớp 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Nhi 12.00 5.00 1.00 0.42 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 

Vi phẫu 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 

Cấp cứu 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 

Tổng 237.0 98.75 3.00 1.25 240.0 100.0 0.00 0.00 240.0 100.0 0.00 0.00 233.0 97.08 7.00 2.92 240.0 100.0 0.00 0.00 
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Phụ lục 3: Kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật 

Khoa 

Bác sĩ xác nhận bằng lời nói: tên 

của phương pháp 

 phẫu thuật 

Điều dưỡng xác nhận bằng lời nói: 

kiểm tra dụng cụ, kim, gạc cầm 

máu và dụng cụ phẫu thuật  

đầy đủ 

Điều dưỡng xác nhận bằng lời 

nói: Dán nhãn bệnh phẩm  

Điều dưỡng xác nhận bằng lời nói: 

Có vấn đề gì về y dụng cụ, trang 

thiết bị cần giải quyết 

Đối với bác sĩ Phẫu thuật/Gây 

mê/Điều dưỡng kiểm tra những 

vấn đề chính về hồi sức và chăm 

sóc người bệnh 

Có không Có không Có không Có không Có không 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Bệnh 

học 
2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Chi 

trên 
94.00 39.17 1.00 0.42 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 95.00 39.58 0.00 0.00 

Chi 

dưới 
68.00 28.33 1.00 0.42 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 69.00 28.75 0.00 0.00 

Cột 

sống 

A 

8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 8.00 3.33 0.00 0.00 

Cột 

sống 

B 

16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 16.00 6.67 0.00 0.00 

Khớp 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 2.00 0.83 0.00 0.00 

Nhi 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 13.00 5.42 0.00 0.00 

Vi 

phẫu 
3.00 1.25 1.00 0.42 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 4.00 1.67 0.00 0.00 

Cấp 

cứu 
31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 31.00 12.92 0.00 0.00 

tổng 
237.0

0 
98.75 3.00 1.25 

240.0

0 
100.00 0.00 0.00 

240.0

0 
100.00 0.00 0.00 

240.0

0 
100.00 0.00 0.00 

240.0

0 
100.00 0.00 0.00 
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Phụ lục 4: Hình ảnh đánh dấu vị trí phẫu thuật không đúng quy định theo Quyết định 7482/QĐ-BYT ban hành ngày 18/12/2018 về                 

Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật  
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Họ tên bệnh nhân:…………………………Tuổi…………..Khoa:……………………………………………….Mã bệnh nhân: ……………………………………………….Phòng mổ:……………….. 

Ngày thực hiện:……………………… Người kiểm tra đánh dấu X vào ô có, không vào bảng kiểm ATPT.  

BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT 

NỘI DUNG 

 Có Không Ghi chú 

Trước khi tiền mê :     

1 Bác sĩ/ KTV gây mê kiểm tra người bệnh đã xác định danh tính     

 Họ và tên    

 Giới tính    

 Ngày tháng năm sinh    

 mã số người bệnh    

2 Bác sĩ/ KTV gây mê xác định vị trí mổ    

3 Bác sĩ kiểm tra vùng đánh dấu vị trí phẫu thuật    

4 Bác sĩ/ KTV gây mê kiểm tra người bệnh được xác định phương pháp phẫu thuật    

5 Bác sĩ/ KTV gây mê kiểm tra: người bệnh đồng ý phẫu thuật     

6 Thuốc đã được kiểm tra đầy đủ     

 Bác sĩ gây mê khai thác tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn và tiền sử dùng thuốc của người bệnh     

 KTV gây mê chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và thiết bị cần thiết để xử trí cấp cứu sốc phản vệ.    

7 KTV gây mê kiểm tra thiết bị gây mê    

 Máy mê kèm thở    

 Máy Monitoring có đủ các thông số cơ bản    

8 KTV gây mê kiểm tra máy SpO2 hoạt động bình thường: chỉ số SpO2 ≥ 95%    

9 KTV gây mê kiểm tra người bệnh về đường thở khó/ Nguy cơ sặc    

10 Bác sĩ gây mê/KTV viên gây mê kiểm tra người bệnh về nguy cơ mất máu trên 500ml (7ml/kg ở trẻ em)    

Trước khi rạch da 

11 Các thành viên kíp phẫu thuật : bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng tự giới thiệu tên và nhiệm vụ của mình    

12 Bác sĩ/ KTV gây mê/ điều dưỡng xác nhận tên người bệnh, phương pháp phẫu thuật và vị trí rạch da. (bằng lời nói)    

13 Bác sĩ gây mê chuẩn bị kháng sinh dự phòng được thực hiện trong vòng 60 phút trước mổ không    

14 Bác sĩ/điều dưỡng kiểm tra các kết quả chẩn đoán hình ảnh đã được trưng bày    

15 Tiên lượng các vấn đề đối với phẫu thuật viên: Những bước chính hoặc bất thường là gì.    

16 Tiên lượng các vấn đề về thời gian ca phẫu thuật    

17 Tiên lượng các vấn đề về tình trạng mất máu.    

18 Tiên lượng các vấn đề: đối với bác sĩ gây mê: có vấn đề gì đặc biệt về người bệnh cần chú ý     

19 Tiên lượng các vấn đề về tình trạng vô khuẩn của dụng cụ, phương tiện.    

20 Tiên lượng các vấn đề về thiết bị hoặc vấn đề cần giải quyết.    

Trước khi người bệnh rời phòng phẫu thuật 

21 Bác sĩ xác nhận bằng lời nói: tên của phương pháp phẫu thuật.    

22 Điều dưỡng hoàn tất đếm kiểm tra dụng cụ, kim, gạc cầm máu và dụng cụ phẫu thuật đầy đủ    

23 Điều dưỡng dán nhãn bệnh phẩm (đọc to nhãn bệnh phẩm, bao gồm cả tên người bệnh)    

24 Điều dưỡng xác nhận bằng lời nói các vấn đề về y dụng cụ, trang thiết bị cần giải quyết.    

25 Đối với bác sĩ Phẫu thuật/Gây mê/Điều dưỡng kiểm tra những vấn đề chính về hồi sức và chăm sóc người bệnh    
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