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- Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/07/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế 

CHƯƠNG 7: TẬP HUẤN VÀ TRUYỀN THÔNG 

7.1. Nhóm đối tượng và nội dung đào tạo cơ bản 

Tất cả nhân viên trong BV phải được đào tạo, tập huấn hàng năm về quản lý CTRYT. 

Chương trình đào tạo được thiết kế cho các nhóm đối tượng, cấp độ và nhu cầu đào tạo 

khác nhau hoặc phân theo các chức năng của từng khoa, phòng trong BV. 

Đối tượng đào tạo chia thành các nhóm sau: 

1. Cán bộ quản lý BV; 

2. Cán bộ QLCT; 

3. NVYT trong BV; 

4. Nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

5. Nhân viên vận hành, bảo trì công trình xử lý CTYT. 

Nội dung đào tạo cơ bản: 

+ Khái niệm CTYT, phân loại CTYT, nguồn phát sinh CTYT; Con đường phơi 

nhiễm và cơ chế tác động của các loại CTYT khác nhau tới các đối tượng lao động liên 

quan (NVYT; nhân viên thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ, xử lý; bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân; cộng đồng); 

+ Các chính sách pháp luật về quản lý CTYT; 

+ Vai trò và trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý CTYT; 

+ Hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng nhóm đối tượng về thực hành quản lý 

CTYT. 

Có thể tiến hành lồng ghép tập huấn chuyên môn, thông qua các hội thảo được tổ 

chức trong và ngoài BV; các lớp tập huấn của Sở Y, sở Tài nguyên & Môi trường tế địa 

phương,... 

7.2. Nội dung đào tạo cho từng nhóm đối tượng. 

7.2.1. Cán bộ quản lý BV 

Khóa đào tạo nên tập trung vào các nội dung: 



+ Chính sách, văn bản pháp luật hiện hành về quản lý CTYT. Trong đó nhấn mạnh 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế theo quy định của pháp luật; 

+ Các loại hình xử lý CTYT tiên tiến; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro; 

+ Các sai sót thường gặp trong công tác quản lý CTYT; 

+ Biện pháp triển khai hiệu quả công tác quản lý CTYT tại BV. 

+ Kinh nghiệm của các cơ sở BV về giảm thiểu chất thải y tế 

7.2.2. Cán bộ QLCT trong BV 

Khóa đào tạo nên tập trung vào các nội dung: 

+ Kiến thức chung về CTYT; 

+ Chính sách, văn bản pháp luật hiện hành về quản lý CTYT; 

+ Quy trình và nguyên tắc quản lý CTYT; 

+ Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

+ Các loại hình xử lý CTYT tiên tiến; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro;72 

+ Các sai sót thường gặp trong công tác quản lý CTYT; 

+ Biện pháp triển khai hiệu quả công tác quản lý CTYT tại BV; 

+ Lưu giữ chứng từ chất thải nguy hại và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan. 

7.2.3. NVYT trong BV 

Khóa đào tạo nên tập trung vào các nội dung: 

+ Kiến thức chung về CTYT; 

+ Quy trình và nguyên tắc quản lý CTYT; 

+ Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro. 

7.2.4. Nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT 

Khóa đào tạo nên tập trung vào các nội dung: 



+ Kiến thức chung về CTYT; 

+ Quy trình và nguyên tắc quản lý CTYT; 

+ Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro. 

7.2.5. Nhân viên vận hành, bảo trì công trình xử lý CTYT 

Khóa đào tạo nên bao gồm các nội dung: 

+ Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro; 

+ Quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT; 

+ Các loại hình xử lý CTYT tiên tiến; 

+ Nguy cơ rủi ro và các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro; 

+ Các sai sót thường gặp trong công tác quản lý CTYT; 

+ Cách khắc phục các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

chất thải y tế; 

+ Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý CTYT để đảm bảo hiệu quả xử lý; 

+ Báo cáo sự cố chất thải, sự cố môi trường; lưu giữ hồ sơ. 

- Quyết định số 108/QĐ-K2ĐT ngày 22/07/2014 của Bộ Y tế Về việc ban hành bộ 

chương trình và tài liệu “Quản lý chất thải y tế” 

 


