
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Ở CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT  

(Khóa 3 – 9 đến 13/5/2022) 

 

Thời gian học Nội dung Số tiết Ghi chú 

 Ngày 1 

(9/05/2022) 

7g30-8g00 

 Khai giảng khóa học 

Đón tiếp học viên 

Thủ tục nhập học 

 

BS.CK II Huỳnh Thị Lý giới thiệu 

Ban Giám đốc, Lãnh đạo Khoa 

KSNK, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp, Các BCV 

8g00-11g30 

Đại cương về kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Các bệnh lây nhiễm thường gặp trong hành 

nghề nha khoa 

- Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa trên 

đường lây truyền 

5 

PGS.TS. Lê Thị Anh Thư 

13g30-17g00 

- Các phương tiện PHCN khi hành nghề nha 

khoa 

- Thực hành sử dụng phương tiện PHCN khi 

hành nghề nha khoa 

2-3 

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hà 

Ngày 2 

(10/5/2022) 
07g30-11g30 

-Tổng quan kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở 

khám chữa bệnh răng miệng. 

- Khử khuẩn- tiệt khuẩn dụng cụ nha khoa,  

- Kiểm tra giám sát tiệt khuẩn dụng cụ 

- Thực hành khử khuẩn-tiệt khuẩn dụng cụ 

 

3-2-2 TS.BS. Ngô Đồng Khanh  

13g30-17g00 - Vệ sinh tay – Thực hành vệ sinh tay 3 BS.CK II Huỳnh Thị Lý 

Ngày 3 

(11/5/2022) 

07g30-11g30 

- Xử lý tay khoan 

- Xử lý chất thải ở cơ sở RHM 

- Xử lý nước thải, không khí tại Phòng khám 

chuyên khoa RHM 

- Xử lý nguồn nước vào & hệ thống ống dẫn vào 

ghế máy nha khoa 

 

5 TS.BS. Ngô Đồng Khanh  

13g30-17g00 

- Vệ sinh trong bề mặt môi trường phẫu thuật 

- Vệ sinh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh RHM 

- Thiết kế Khu tiệt khuẩn trung tâm 

4-1 TS.BS. Nguyễn Đức Huệ 

Ngày 4 

(12/5/2022) 

07g30-11g30 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn lâm sàng - labo nha 

khoa 

- Thực hành nha khoa trong thời kỳ dịch Covid-

19 

5-2 

TS.BS. Ngô Đồng Khanh 

Ngày 5 

(13/5/2022) 

07g30-11g30 

Kiến tập thực hành 02 cơ sở khám chữa bệnh 

RHM: 1. Bệnh viện RHM TP. HCM, 2.  Trung 

tâm Nha khoa STARLIGHT (từ lâm sàng đến 

labo, khu tiệt khuẩn trung tâm). 

 

5 

BS.CK II. Huỳnh Thị Lý 

TS.BS. Ngô Đồng Khanh 

 

13g30-17g00 

- Tổ chức tiếp nhận người bệnh và kiểm soát lây 

nhiễm. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

kiểm soát nhiễm khuẩn ở cơ sở RHM. 

- Kiểm tra và đánh giá khóa học 

   Bế giảng khóa học – Trao chứng chỉ 

5 

BS.CK II. Huỳnh Thị Lý 

 

TS BS. Ngô Đồng Khanh 

 

 

BGĐ Bệnh viện 

 

 


