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Nội dung

1. Tổ chức nhân sự

2. Cung ứng trang thiết bị y tế

3. Tổ chức đạo tạo



Tổng quan

➢Để ứng phó với đại dịch, cần:

• Chuẩn bị tốt từ trước

• Điều chỉnh kế hoạch kịp thời khi dịch bệnh bùng phát.

➢Do có sự khác biệt mức độ lan rộng của dịch bệnh, về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và nguồn nhân lực hiện có tại mỗi cơ sở y tế.

➢Nên các bước này sẽ có sự khác biệt, giữa các giai đoạn dịch bệnh, 

giữa các nước, giữa các địa phương, giữa các bệnh viện.



Tổng quan

➢ Trình bày kinh nghiệm về công tác:

1. Tổ chức nhân sự

2. Cung ứng trang thiết bị

3. Tổ chức đào tạo để thích ứng với việc chống dịch. 



TỔ CHỨC NHÂN SỰ



Thuận lợi về mặt nhân sự 
khi Chuyển đổi BV đa khoa sang BV chuyên điều trị COVID-19

➢SARS-CoV-2 thường gây bệnh nặng trên BN lớn tuổi và có nhiều

bệnh nền

➢Các bệnh lý khác có thể xảy ra cùng lúc ở BN COVID-19 như NMCT, 

bệnh lý ngoại khoa cần phẫu thuật hay thai phụ bị mắc bệnh COVID-

19…

➢Khi chuyển đổi mô hình điều trị từ một BV đa khoa sẽ có sẵn một đội

ngũ đa chuyên ngành cùng tham gia điều trị cho BN COVID-19

(*) Gupta S, Federman DG (2020), Hospital preparedness for COVID-19 pandemic: 

experience from department of medicine at Veterans Affairs Connecticut Healthcare 

System. Postgrad Med, 1-6.



Đặc điểm nhân lực trong đại dịch COVID-19

• Quá tải công việc do BN nhập viện 

nhiều

• Thiếu nhân lực cho khoa ICU

• Nhân viên dễ bị kiệt sức:

• Quá tải

• Mặc PPE, tuân theo các qui định 

KSNK

• Stress do lo ngại bị nhiễm bệnh khi 
chăm sóc BN COVID-19

• Hành lang có thể được tận dụng làm nơi 

điều trị BN COVID-19 thở máy khi ICU 

quá tải-
• Hình mang tính minh hoạ



Nguồn nhân lực cho COVID-19 cần

1. Đảm bảo đủ nhân sự:

▪ Tham gia vào các vị trí công việc khác nhau

▪ Chuẩn bị nguồn nhân sự dự phòng khi có một số nhân viên nhiễm bệnh

2. Duy trì sức khỏe và tinh thần làm việc tốt

3. Trang bị đầy đủ kiến thức về COVID-19.



Thành phần tham gia chống dịch

➢Nhân lực tại chỗ

➢Nếu nhân lực tại chỗ không đủ, 

• Huy động nguồn nhân lực hỗ trợ từ các BV khác hay từ các sinh viên y khoa. 

➢Bộ Y tế VN: 

• Điều động nhân lực từ khắp cả nước hỗ trợ cho địa phương đang có dịch là

một lợi thế rất lớn

• Giúp đảm bảo về số lượng nhân sự cũng như về năng lực chuyên môn ở các vị

trí khác nhau. 



Một số nguyên tắc khi phân công nhiệm vụ

➢Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực cá nhân

➢Giới hạn số nhân sự tối thiểu, tối ưu hóa công việc của mỗi cá nhân

• Giảm tối đa số lần tiếp xúc BN 

• Không để NVYT làm việc quá sức để đảm bảo chất lượng chuyên môn.

➢Có đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các ca làm việc

➢Có nhân sự dự phòng khi có nhân viên nhiễm bệnh hoặc kiệt sức



Các thiết bị y tế được đưa ra ngoài buồng bệnh để giảm số lần NVYT 

tiếp xúc BN COVID-19



Nhân sự cho khoa ICU

➢Thiếu nhân sự cho khoa ICU

➢Kế hoạch dự phòng, đào tạo bổ sung nhân lực cho ICU

➢Nguồn nhân lực bổ sung từ

• Khoa gây mê,  Cấp cứu,  nội khoa, nhi khoa hay ngoại khoa, bác sĩ nội trú. 

• Ưu tiên chọn các nhân NVYT:

✓ Đã từng làm tại khoa hồi sức

✓Có kinh nghiệm sử dụng máy thở, CRRT và thuốc vận mạch. 



Nhân sự cho khoa ICU

• Ít nhất 01 BS ICU có kinh nghiệm lâu năm

• >50% BS ICU trẻ

• Còn lại là bác sĩ không ICU như BS gây mê, Hô hấp, 
tim mạch. 

• Mỗi ca trực ít nhất có một BS ICU+ ĐD ICU

• Tránh ca trực không có BS hay ĐD ICU

• Nếu bệnh trở nặng, việc nhận định và xử lý tình

huống sẽ không kịp thời dẫn đến nguy hiểm cho

BN . 

• Tương tự cho điều dưỡng và khoa cấp cứu
BS GMHS, BS tim mạch hỗ trợ vào ICU 

tại BV ĐKTW QN



Nhân sự cho khoa điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ-trung bình

➢Sử dụng nhân lực từ các khoa phòng khác sau khi đã được huấn luyện về

• Kiểm soát nhiễm khuẩn

• Phác đồ điều trị COVID-19. 

➢Cần lập danh sách:

• Nhân sự có thể tham gia chống dịch, 

• Vị trí chuyên môn sẽ đảm nhiệm

☞Để khi cần là có thể điều chuyển nhân sự một cách nhanh chóng.



Chia nhân lực làm việc và nghỉ hoàn toàn

➢ Chia nhân sự

• Nhóm nhân sự trực tiếp làm việc: 

✓Tránh không  để nhân viên làm quá tải

• Nhóm nhân sự nghỉ tại nhà dự bị, chờ điều động sau 14-21 ngày

➢ Lợi ích:

• Tránh NVYT kiệt sức

• Tránh lây nhiễm chéo

• Có nhân lực thay thế khi cần



Chia nhân lực làm việc và nghỉ hoàn toàn

➢ Không thay toàn bộ nhân sự sau 14 ngày:

• Thay dần nhân sự

• Tránh xáo trộn công việc đang thực hiện

• NV mới thay phải mất thời gian thích ứng lại với công việc

➢ Có thể kéo dài thời gian hơn ở các vị trí:

• Hồi sức, vị trí thiếu nhân lực không thể chia nhân lực ra

• Các vị trí trọng yếu, vị trí lãnh đạo

• Còn nhiều sức khoẻ



Sức khoẻ cho nhân viên y tế

Sắp xếp thời gian làm việc/ chia ca  hợp lý

Sắp xếp khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên

Đảm bảo dĩnh dưỡng cho nhân viên

Chăm lo sức khoẻ tinh thần cho NV

Xét nghiệm SARS-CoV2 cho NVYT



Thời gian làm việc

❑8-12h/ca ở khoa ICU-CC

▪ Đủ nhân lực để chia thời gian nghỉ 

ngơi khi bệnh ổn

▪ Tập trung cùng làm nếu có bệnh 

trở nặng

❑12-24h/ ca ở khoa Nhiễm

Khu vực nghỉ ngơi cho NV

❑ Tách riêng nơi nghỉ ngoài giờ làm 

việc và khu vực làm việc

❑ Nhân viên khu đỏ: Nghỉ ngơi tại BV

❑ Nhân viên khu vàng:

• Có thể nghỉ ở khu vực ngoài BV 

nhưng đảm bảo cách ly với cộng 

đồng

❑ Nhân viên khu xanh: về nhà



Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho NV

❑ XN NV mới vào nhận công việc

❑ XN định kỳ sau 7-14 ngày

❑ XN cho NV có triệu chứng

❑ XN cho NV sau khi kết thúc công 

việc trước cách ly

❑ XN NV sau khi cách ly và trở về 

với gia đình

❑ Có thể XN pool mẫu nếu thiếu kít 
XN (Pooled Sample Testing)

Lợi ích

❑Phát hiện sớm và cách ly 

sớm NV bị nhiễm

❑NV yên tâm làm việc



Trang thiết bị



Đảm bảo vật tư y tế thiết bị trong điều trị chăm sóc BN

Đảm bảo số lượng-chất lượng- sẵn có

Trang thiết bị phòng hộ cá nhân (PHCN)

Sử dụng các thiết bị y tế có nguy cơ phát tán 
khí dung thấp

Sử dụng thiết bị để giảm đặt NKQ, giảm thở 
máy

Các thiết bị hỗ trợ công tác điều trị làm giảm việc
tiếp xúc với người bệnh COVID-19



Phương tiện phòng hộ cá nhân (PHCN)

• Chất lượng:

• Có nhiều nguồn cung, trong đó 

có sự đóng góp từ cộng đồng

• Cần trực tiếp kiểm tra chất 

lượng phương tiện PHCN, nhất 

là nguồn hàng tặng 

• Khu vực đỏ phải được sử sụng 

hàng chất lượng nhất



Kiểm tra nguồn gốc khẩu trang



Sử dụng các thiết bị có nguy cơ phát tán khí dung thấp

Khoảng cách phát tán khí dung của

các dụng cụ cung cấp oxi

WHITTLE ET AL., JACEP Open 2020;1–7.

BV ĐKTW QN được hỗ trợ 4 máy Máy HFNC T8/2020



Sử dụng các thiết bị giảm nguy cơ phát tán khí dung thấp

WHITTLE ET AL., JACEP Open 2020;1–7.

• Box aerosol với tấm phủ bằng nhựa mềm giúp cho cử động tay linh động, dễ dàng thay sau 

mỗi lần sử dụng 

• khung inox có thể xếp gọn khi không cần



Thiết bị đặt NKQ có camerea giúp NVYT tránh tiếp xúc quá 
gần với BN khi đặt NKQ



Các thiết bị giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho NVYT



Sự thoát khí ở các loại máy thở không xâm lấn

RESPIRATORY CARE • FEBRUARY 2018 VOL 63 NO 2 

• Sử dụng NIV với dây 2 nhánh, khí thở ra đi qua bộ lọc khuẩn 

• Hạn chế là sử dụng NIV với dây thở 1 nhánh có lỗ thoát khí   

trên mặt nạ hay trên dây thở



Bình làm ẩm với dây thở có bẫy nước HME với dây thở không bẫy nước

Sử dụng HME > bình làm ẩm vì giảm nguy cơ phát tán khí dung

PLoS ONE 9(1): January 2014 | Volume 9 | Issue 1 | e87088 BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 715434, 12 pages



Các thiết bị y tế khác

❑ Máy CRRT, quả lọc, dịch loc

❑ Máy chụp Xquang tại giường

❑ Máy siêu âm tại giường

❑ Máy đo SpO2

❑ Máy thở vận chuyển

❑ ECMO: 

• Tập trung thực hiện ở cơ sở y tế 
chuyên sâu, đủ nhân lực có kinh 
nghiệm

• Vì tốn nhân lực và kém hiệu quả ở 
nơi ít kinh nghiệm

Siêu âm tại giường



Một số thiết bị hỗ trợ điều trị cho BN COVID-19 mới được trang bị 
tại BVĐK TW QN T8/2020

Vận chuyển BN chụp CTscan ngực 
với máy thở di động tại BVĐKTW QN

Máy Xquang tại giường được 
trang bị mới cho BVĐK TW QN



Các thiết bị hỗ trợ giảm tiếp xúc BN

• Camara giám sát

• Điện thoại

• Loa

• Robot vận chuyển

• Phần mềm bệnh án điện tử

Camera giám sát tại BVĐK TW QN



Thiết bị, dụng cụ, hoá chất cho kiểm soát nhiễm khuẩn

➢Khẩu trang N95, áo choàng (PPE), găng tay, bao giày, khẩu trang y tế, 

xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh

• Tính số lượng sử dụng cho 1 khoa 

✓Theo tần suất mặc PPE/1 NV/ 1 ca

✓Số ca/ ngày

• Dự trù số lượng có sẵn tại khoa đủ dùng từ 2-7 ngày



Nguồn kinh phí đầu tư/ cung cấp thiết bi y tế

Đầu tư mua 

sắm trang 

thiết bị

Kinh phí 

từ BV
Kinh phí 

từ BYT

Kinh phí 

từ ngân 

sách địa 

phương
Kinh phí hỗ 

trợ từ cộng 

đồng

Điều chuyển từ 

BV khác nơi 

không điều trị 

COVID-19

Mua sắm vật 

tư thiết bị y tế

• Điều tiết tốt từ nơi ít cần sang 

nơi cần nhiều

• Giảm kinh phí chống dịch

• Giảm lãng phí thiết bị sau dịch



Huấn luyện và đào tạo



Lợi ích của việc huấn luyện-đào tạo

❑Tạo các qui chuẩn cho mọi 

người cùng thực hiện

❑Có kiến thức giúp NVYT tránh 

được sự hoang mang lo lắng

❑Bảo vệ bản thân 

❑Điều trị cho BN

Thời điểm đào tạo

❑Chuẩn bị đào tạo trước khi 

dịch đến

❑Đào tạo gấp rút khi dịch bùng 

phát



Đường lây truyền và cách phòng ngừa lây nhiễm COVID-19

Chẩn đoán và điều trị COVID-19

Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

COVID-19 ở các đối tượng đặc biệt

Thở máy cơ bản ( 2 mode thở A/C và PSV)

Chăm sóc người bệnh nằm hồi sức và phòng ngừa nhiễm

khuẩn bệnh viện cho người bệnh COVID-19 nặng.

Chủ đề đào 
tạo

1

2

2

3

3

3



Tất cả mọi nhân viên

Nhân viên có kế hoạch tham gia điều trị BN COVID-19

Nhân viên có kế hoạch tham gia điều trị BN COVID-19

nặng

Điều dưỡng khoa ICU và các khoa khác được lên kế hoạch

hỗ trợ khoa ICU

Đối tượng đào 

tạo tuỳ vào 

chủ để đào tạo 

và vào nhiệm 

vụ được phân 
công

1

2

3

4



Trực tiếp

Trực tuyến

Quay video bài giảng phát lại (youtube, website)

Thực hành

Hình thức 
đào tạo

1

2

3

4

Gửi tài liệu lên website, email, nhóm tương tác của

mạng xã hội

Hội chẩn, sinh hoạt chuyên môn

5

6



STT Chủ đề chính Đối tượng đào tạo Hình thức đào tạo
Thứ tự

ưu tiên

1

Đường lây

truyền và cách

phòng ngừa lây

nhiễm COVID-

19

• Tất cả mọi nhân viên

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay video bài giảng phát

lại (youtube, website)

• Thực hành

1

2

Chẩn đoán và

điều trị COVID-

19

• Tất cả các BS có kế hoạch

tham gia điều trị BN COVID-

19

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay video bài giảng phát

lại (youtube, website)

2

3

Điều trị bệnh

nhân COVID-19

nặng

• Bs hồi sức, cấp cứu, nhiễm,

hô hấp và các BS khoa khác

có kế hoạch tham gia điều trị

BN COVID-19 nặng

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay video bài giảng phát

lại (youtube, website)

2



STT Chủ đề chính Đối tượng đào tạo Hình thức đào tạo
Thứ tự ưu

tiên

4
• COVID-19 ở các đối

tượng đặc biệt

• Bs nhiễm, hô hấp, hồi

sức BS khoa khác có kế

hoạch tham gia điều trị

BN COVID-19

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay bài giảng phát lại

(youtube, website)

• Thảo luận nhóm, trong lúc

giao ban, hội chẩn

3

5 • Thở máy cơ bản*

• Tất cả các BS có kế

hoạch tham gia điều trị

người bệnh COVID-19

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay bài giảng phát lại

(youtube, website)

• Thực hành

3

6

• Chăm sóc người bệnh

nằm hồi sức và phòng

ngừa nhiễm khuẩn

bệnh viện cho người

bệnh COVID-19 nặng.

• Điều dưỡng khoa HSTC

và các khoa khác được

lên kế hoạch hỗ trợ

khoa HS

• Trực tiếp

• Trực tuyến

• Quay bài giảng phát lại

(youtube, website)

• Thực hành, Cầm tay chỉ việc

3



Đào tạo về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại BV ĐKTW QN

Lý thuyết Thực hành



Đào tạo về kiến thức-kỹ năng hồi sức cấp cứu tại BV ĐKTW QN

Lý thuyết Thực hành



Đào tạo về kiến thức-kỹ năng hồi sức cấp cứu tại BV ĐKTW QN

Lý thuyết về thở máy Thực hành  về thở máy



Đào tạo về kiến thức-kỹ năng hồi sức cấp cứu cho ĐIỀU DƯỠNG  
tại BV ĐKTW QN

Chú trọng các vấn đề công tác KSNK trong ICU cho điều dưỡng trong chăm 
sóc BN thở máy để tránh nhiễm trùng BV được chú trọng 



Trình chuyên đề trong các buổi hội chẩn điều trị BN COVID-19 
tại BV ĐKTW QN



Thảo luận về phân chia nhân sự, chuyên môn tại BV ĐKTW QN



Nhận ra các vấn đề thực tế cần tập trung đào tạo 

➢Trong quá trình làm việc thực tế, nhận ra điểm yếu cần tập trung đào 

tạo

➢Kiểm soát nhiễm khuẩn trong ICU để tránh nhiễm trùng BV là 

vấn đề quan trọng

• Điều dưỡng ngoài ICU không quen thuộc các qui trình KSNK trong ICU

• BN có thể không tử vong vì COVID-19 mà tử vong vì nhiễm trùng đa 

kháng



Cập nhật kiến thức về COVID-19 tại BV ĐHYD HCM qua online 
tháng 3/2020



Cập nhật kiến thức về COVID-19 tại BV ĐHYD HCM qua online 
tháng 8/2020



Kết quả

➢Không ca COVID-19 tử vong tại BV ĐKTW QN 

➢Không nhân viên y tế tại BV ĐKTW QN và NVYT từ nơi khác hỗ trợ 

bị nhiễm COVID-19



Tóm lại

➢ Một BV đa khoa có nhiều thuận lợi để chuyển đổi sang BV chuyên điều trị COVID-19

➢ Cần điều động nhân sự hỗ trợ ICU

➢ Ca làm việc luôn cần có nhân sự ICU đi kèm nhân sự không ICU

➢ Chia nhân sự làm việc và nghỉ ngơi hợp lý

➢ Sử dụng các thiết bị giảm nguy cơ phát tán khí dung, tránh lây nhiễm

➢ Đảm bảo số lượng và chất lượng của vật tư, trang thiết bị y tế và hoá chất

➢ Cân đào tạo cung cấp kến thức về KSNK, COVID-19 và chăm sóc và điều trị trong ICU, 

đặc biệt kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện



Một số hình ảnh của team HCM hỗ trợ BV ĐKTW Quảng Nam 
T8/2020



Một số hình ảnh của team HCM hỗ trợ BV ĐKTW Quảng Nam 
T8/2020



Team COVID-19 Sài Gòn-Quảng Nam

Cảm ơn quí thầy cô và đồng nghiệp



Ví dụ  sắp xếp nhân sự cho khoa ICU 12 giường

Nhân sự

Thời gian làm

việc

mỗi ca (giờ)

Số lượng nhân 

sự mỗi ca
Tổng số

Tỉ số nhân sự

/giường bệnh

Bác sĩ ICU
12

1 3 1:4
BS không ICU 1 3 1:4
ĐD ICU*

12
4 12 1:1

ĐD không ICU* 4 12 1:1

Hộ lý 24 2 4 1:3
Nhân viên hành

chính
Giờ hành chính 2

*Điều dưỡng có thể đi 2 ca 3 kíp hay 3 ca 4 kíp



Ví dụ sắp xếp nhân sự khoa Cấp cứu

Nhân sự
Thời gian làm việc 

mỗi ca (giờ)

Số lượng nhân 

sự mỗi ca
Tổng số

Bác sĩ cấp cứu
12

1 3
BS không cấp cứu 2 6
Điều dưỡng cấp cứu

12
3 9

Điều dưỡng không cấp cứu 3 9
Hộ lý 24 2 4
Nhân viên hành chính Giờ hành chính 1 1

• Thời gian làm việc mỗi ca có thể thay đổi từ 12 đến 24 giờ, tùy theo nguồn nhân lực của từng BV

• Số lượng nhân sự mỗi ca tùy thuộc vào năng lực của đội ngũ nhân viên y tế
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