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1. Mục đích 

 Hƣớng dẫn cho tất cả nhân viên Khoa xét nghiệm thực hiện phân loại và thu 

gom rác thải. 

2. Phạm vi áp dụng 

 Áp dụng cho tất cả các nhân viên trong Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ƣơng 

3. Trách nhiệm 

- Tất cả các nhân viên thuộc Khoa Xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện đúng 

quy trình. 

- Y công Khoa xét nghiệm có trách nhiệm thu gom và xử lý rác theo đúng 

quy trình. 

- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý chung 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

- Chất thải bệnh viện bao gồm chất thải rắn, lỏng và khí; là những chất đƣợc 

thải ra trong quá trình chăm sóc, điều trị, chẩn đoán và sinh hoạt. Rác thải của 

Khoa xét nghiệm là một phần của chất thải bệnh viện. 

- Rác thải Khoa xét nghiệm có đặc tính lí học, hóa học và sinh học; vừa là 

nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng, vừa là nguồn gây bệnh. Vì vậy, xử lý và kiểm 

soát nghiêm ngặt rác thải là nhiệm vụ quan trọng của Khoa xét nghiệm. 

4.2. Chữ viết tắt 

- KXN: Khoa Xét nghiệm 

     5. Nội dung thực hiện 

     5.1. Phân loại và thu gom rác thải 

TT   c hoạt động chính và tài  iệu  iên quan 
Người                

thực hiện 

1 Tự phân loại và thu gom rác thải đúng nơi quy định Nhân viên 

KXN 1.1 Rác thải chung không độc cho vào túi nylon màu xanh nhƣ: 
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Hộp giấy, hộp nhựa, túi nylon…   

1.2 Rác thải nhiễm khuẩn cho vào túi nylon màu vàng nhƣ: các 

đĩa nuôi cấy vi khuẩn, ống đựng bệnh phẩm, găng tay... 

1.3 Các vật sắc nhọn cho vào hộp cứng màu vàng nhƣ: Kim tiêm, 

ống thủy tinh vỡ... 

1.4 Các dụng cụ dùng lại nhƣ: lam kính, pipet thủy tinh, que thủy 

tinh, cóng nhựa....ngâm vào H2SO4 trong 24 h 

2 Tập trung r c vào nơi qui định 

Y công 

KXN 

2.1 Chất thải rắn buộc túi nylon và thay túi khi rác đầy 3/4 túi, 

dùng xe vận chuyển rác tới khoa chống nhiễm khuẩn để bàn 

giao xử lý tiếp. 

2.2 Chất thải lỏng: Chất thải không nguy hại đƣợc thải vào hệ 

thống chung của bệnh viện, chất thải lỏng nguy hại đƣợc thu 

gom vào dụng cụ chuyên dụng có chứa dung dịch tiệt trùng 

(chloramin 1%, formon) ngâm trong 1 giờ trƣớc khi thải vào hệ 

thống chung 

2.3 Chất thải khí: theo nguyên tắc làm loãng dần thải vào môi 

trƣờng ở độ cao thích hợp, phát tán nhanh, không gây khó chịu 

về mùi và độc hại tới môi trƣờng xung quanh. Chất thải khí 

phát sinh từ l  hấp đƣợc thải vào môi trƣờng theo nguyên tắc 

khuyếch tán. 

2.4 Dụng cụ tái sử dụng: 

- Ngâm vào dung dịch khử khuẩn nhƣ Hypochloride, Javen… 

trong 1 giờ; 

- Ngâm vào H2SO4 trong vòng 24 giờ, rửa sạch bằng nƣớc, 

rửa lại bằng nƣớc cất 

- Đóng gói hấp khô 105
0 
C trong 15 phút 

2.5 Đối với chất thải đặc biệt phải có cách xử lý đặc biệt: Thạch 

điện di chứa chất gây hại nhƣ Ethidium Bromide đƣợc gom vào 

túi lylon sậm rồi chuyển tới khoa Chống nhiễm khuẩn để xử lý. 



Quy trình xử lý rác thải Mã số: XN-QTQL-24 

 

Phiên bản: 2.0 Trang: 5/5 

Ngày hiệu lực: 15/04/2016 

 

2.6 Dịch thải từ máy Hoá sinh, Huyết học, Miễn dịch đƣợc gom 

vào dụng cụ chuyên dụng có chất tiệt trùng ở nồng độ cao trong 

1h rồi thải vào hệ thống chung. 

     5.2. Xử lý rác thải bằng lò hấp ướt 

TT   c hoạt động chính và tài  iệu  iên quan 
Người 

thực hiện 

1 Kiểm tra nƣớc trong ống thủy để điều chỉnh bằng nƣớc cất một 

lần sao cho mức nƣớc nằm trong khoảng giữa hai vạch giới 

hạn giữa hai vạch. 

Nhân viên 

sử dụng lò 

hấp 

2 Kiểm tra van an toàn: Nếu hỏng thì dừng lại ngay và báo cáo 

cho lãnh đạo Khoa và phòng vật tƣ. 

3 Mở nắp lò: cần chú ý khi áp suất và nhiệt độ trong l  đủ an 

toàn khi mở (tham khảo thêm tài liệu hƣớng dẫn sử dụng lò 

hấp) 

4 Cho chất thải cần hấp vào lò 

5 Đóng nắp cân đối và bật lò 

6 Cài đặt nhiệt độ lò là 121
0 

C, áp suất 1, thời gian là 30 phút 

(thƣờng đã đƣợc cài sẵn) 

7 Đợi khoảng 2h khi quá trình hấp đã xong và nhiệt độ về 0
0 

C 

thì mở van xả 

8 Mở nắp lò và lấy chất thải ra 

6. Lưu hồ sơ 

Lý lịch vận hành lò hấp ƣớt 

7. Tài liệu liên quan  

Không có 

8. Tài liệu tham khảo 

- Quy định về xử lý chất thải của bệnh viện 

- Quyết định  số 43/2007/BYT về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y 

tế 


