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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ 

quan trọng của ngành Y tế. Bên cạnh những tác động tích cực thì 

trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện 

(BV) đã thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải bỏ, bao gồm 

những chất thải bỏ nguy hại. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong thành 

phần chất thải BV có khoảng 10% là chất thải nhiễm khuẩn và 

khoảng 5% là chất thải gây độc hại, đó là những yếu tố nguy cơ làm 

ô nhiễm môi trường, lan truyền mầm bệnh.  

 Năm 2009-2010, tổng lượng chất thải rắn y tế (CTRYT) phát sinh 

trong toàn quốc khoảng 100-140 tấn/ngày, trong đó có 16-30 

tấn/ngày là CTRYT nguy hại. Tuy nhiên, vấn đề thu gom và xử lý 

CTRYT chưa được quan tâm đúng mức, hiện có 32% khối lượng 

CTRYT nguy hại được xử lý không đạt tiêu chuẩn.  

 Trước tình hình đó, ngày 15 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 2083/QĐ-TTg trong đó đề ra mục 

tiêu cụ thể đối với CTRYT tuyến huyện đến năm 2015 là 70% các cơ 

sở y tế tuyến huyện thực hiện xử lý CTR bảo đảm tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, CTR nguy hại tại 30% các cơ 

sở y tế còn lại được xử lý ban đầu trước khi thải ra môi trường; định 

hướng đến năm 2020 đảm bảo 100% các cơ sở y tế thực hiện xử lý 

chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường. 

 Để góp phần giảm thiểu các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con 

người và môi trường của CTRYT, tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu đề 

xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại các Trung tâm Y tế 

(TTTYT) huyện của tỉnh Thừa Thiên - Huế”.  
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2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý CTR tại các 

TTYT huyện/thị xã/thành phố (gọi tắt là TTYT tuyến huyện) nhằm 

giảm thiểu các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con người và môi 

trường của CRTYT để bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế (NVYT), 

người bệnh và cộng đồng xung quanh. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

 Là cơ sở dữ liệu khoa học để quản lý CTR của BV tuyến huyện 

nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy hại phát sinh. 

4. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn có các 

chương sau: 

 Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 

 Chương 2: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 

 Chương 3: Kết quả khảo sát và biện luận. 

5. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CTRYT 

  1.1.1. Khái niệm và phân loại 

 Chất thải y tế được chia thành 5 nhóm sau: Chất thải lây nhiễm; 

Chất thải hóa học nguy hại; Chất thải phóng xạ; Bình chứa áp suất và 

chất thải thông thường.  

  1.1.2. Thành phần 

Bảng 1.2. Phân loại CTRYT dựa vào đặc tính nguy hại 

Thành phần CTRYT Tỷ lệ (%) 

Chất thải thông thường 77,69 

Chất thải lây nhiễm 18,00 

Bình áp suất 3,00 

Chất thải hóa học 1,00 

Chất thải phóng xạ 0,31 

Tổng 100,00 

     1.1.3. Đặc điểm của CTRYT tại các phòng, khoa của BV 

 Trong một BV, các khu chức năng khác nhau sẽ có lượng chất 

thải phát sinh, đặc điểm và tính chất khác nhau.  

 Trong cùng một khoa/phòng thì không phải khoa/phòng nào cũng 

phát sinh chất thải nguy hại. 

1.2. ẢNH HƢỞNG CỦA CTRYT ĐẾN SỨC KHỎE CON 

NGƢỜI VÀ MÔI TRƢỜNG 

 Các nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh, CTRYT có ảnh 

hưởng lớn đến sức khỏe cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng dân cư. 

  1.2.1. Ảnh hƣởng của CTRYT đến sức khỏe con ngƣời 
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  1.2.2. Ảnh hƣởng của CTRYT đến môi trƣờng 

 Một số nghiên cứu đã cho thấy ô nhiễm môi trường chủ yếu là 

môi trường nước và không khí, ngoài ra còn có môi trường đất. 

1.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CTRYT TẠI VIỆT NAM 

  1.3.1. Tình hình phát sinh CTRYT tại Việt Nam 

 Năm 2009, tổng lượng CTRYT trong toàn quốc khoảng 100-140 

tấn/ngày, trong đó có 16-30 tấn/ngày là CTRYT nguy hại. Lượng 

CTR trung bình là 0,86 kg/giường/ngày, CTRYT nguy hại tính trung 

bình là 0,14 - 0,2 kg/giường/ngày. 

   1.3.2. Tình hình quản lý CTRYT tại Việt Nam 

   a. Tình hình phân loại, thu gom và vận chuyển 

 CTRYT phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sự 

quản lý của Bộ Y tế, phần lớn được thu gom và vận chuyển đến các 

khu vực lưu giữ sau đó được xử lý. Còn đối với các cơ sở khám chữa 

bệnh ở địa phương do các Sở Y tế quản lý, công tác thu gom, lưu giữ 

và vận chuyển CTR chưa được chú trọng.  

 Chỉ có 53% số BV sử dụng xe có nắp đậy để vận chuyển CTRYT 

nguy hại; 53,4% BV có mái che để lưu giữ CTR. 

 Về phân loại CTRYT: Hiện có 95,6% BV có phân loại CTR, 

90,9% BV thực hiện thu gom CTRYT hàng ngày nhưng chỉ có 

khoảng 50% các BV trên phân loại, thu gom CTRYT đúng quy định. 

Chỉ có 29,3% BV sử dụng túi có thành dày theo đúng quy chế. 

 Hiện nay, phương tiện thu gom CTRYT như túi, thùng đựng chất 

thải, xe đẩy rác, nhà chứa rác, ... còn thiếu và chưa đồng bộ. 

   b. Tình hình xử lý 

 CTRYT không nguy hại ở hầu hết các tỉnh, thành phố đều do 

Công ty môi trường đô thị thu gom, vận chuyển và xử lý. CTRYT 

nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn chiếm 68% tổng lượng phát sinh 
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CTRYT nguy hại trên toàn quốc. Tình hình xử lý CRTYT của hệ 

thống y tế cơ sở các cấp như biểu đồ ở hình 1.1.  

1.3%

26.3%17.5%

48.8%

2.5%

3.8%

 

5.3%

0.8%

22.0%

6.4%

61.8%

3.7%

 

17.9%

24.2%

14.8%

23.3%

0.3%

19.5%

 

79 cơ sở y tế nằm 

trong Quyết định 

64/2003/QĐ-TTg 

Các cơ sở y tế tuyến 

tỉnh 

Các cơ sở y tế tuyến 

huyện 

 Thuê xử lý  Tự xử lý bằng đốt thủ công 

 Tự xử lý bằng lò đốt 2 buồng  Tự xử lý bằng chôn lấp 

 Tự xử lý bằng lò đốt 1 buồng Xử lý bằng phương pháp khác 

Hình 1.1. Biểu đồ xử lý CTRYT của hệ thống cơ sở y tế  

   c. Hệ thống pháp luật hiện hành 

   d. Những khó khăn trong công tác quản lý CTRYT 

 - Thiếu kinh phí để đầu tư cho hoạt động quản lý CTRYT. 

 - Chưa quy định cụ thể về mô hình quản lý chất thải tại BV.  

 - Nhận thức và trình độ về thực hành xử lý CTRYT của NVYT 

vẫn còn chưa cao. 

 - Các giải pháp về xử lý CTR chưa đồng bộ, sự phối hợp liên 

ngành còn kém hiệu quả trong mọi công đoạn xử lý chất thải.  

- Hiện ở Việt Nam chưa áp dụng phổ biến các công nghệ không 

đốt, như thiết bị khử khuẩn bằng nhiệt ướt hoặc vi sóng, các công 

nghệ này thân thiện hơn với môi trường. 
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CHƢƠNG 2 

ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP              

NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 CTRYT, NVYT, hồ sơ, sổ sách và cơ sở vật chất, trang thiết bị 

quản lý CTRYT. 

  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

 a. Phạm vi nghiên cứu 

 TTYT các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, A Lưới, thị xã Hương 

Trà, Hương Thủy và thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

 b. Giới thiệu về các TTYT tuyến huyện 

 - Chức năng, nhiệm vụ của các TTYT:  

 + Khám, chữa bệnh. 

 + Thực hiện các chương trình y tế dự phòng. 

 + Thực hiện chương trình chăm sóc bà mẹ, trẻ em. 

 + Thực hiện các chương trình y tế quốc gia. 

 - Số liệu về công tác khám chữa bệnh  

Bảng 2.1. Số liệu về công tác khám chữa bệnh của các TTYT 

Nội dung ĐVT 

TTYT huyện 

Phú 

Lộc 

Hƣơng 

Thủy 

Hƣơng 

Trà 

Tp 

Huế 

Quảng 

Điền 

A 

Lƣới 

Số lượt 

KCB 

Lượt/ 

năm 
150000 99600 65000 

14600

0 
35000 27000 

Số lượt 

điều trị 

nội trú 

Người/ 

năm 
10000 8000 5300 32850 5000 6000 
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 TTYT các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, A Lưới, thị xã Hương 

Trà, Hương Thủy và thành phố Huế. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu; Phương pháp nghiên 

cứu, khảo sát thực địa; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh 

hiện trạng với các quy định về quản lý chất thải y tế. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ BÀN LUẬN 

 

3.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CTRYT TẠI CÁC TTYT  

  3.1.1. Khối lƣợng CTRYT phát sinh 

Bảng 3.1. Khối lƣợng CTRYT phát sinh tại TTYT tuyến huyện 

Chỉ số 

nghiên cứu 

Đơn vị 

tính 

Phú 

Lộc 

(*) 

Hƣơng 

Thủy 

Hƣơng 

Trà 

Tp 

Huế 

Quảng 

Điền 

A 

Lƣới 

Khối lượng 

CTRYT 
kg/ngày 62,54 430 50 65,1 60 50 

Khối lượng 

CTRYT nguy 

hại 

kg/ngày 11,24 150 15 1,9 10 6 

Khối lượng 

CTR thông 

thường 

kg/ngày 51,30 280 35 63,2 50 45 

Khối lƣợng CTRYT/GB 

Số GB thực kê  GB 90 100 100 115 115 80 

Lượng 

CTRYT/GB 

kg/giường

/ngày 
0,69 4,3 0,5 0,57 0,52 0,63 

Lượng CTRY 

nguy hại/GB 

kg/giường/

ngày 
0,12 1,5 0,15 0,02 0,09 0,06 

Tỷ lệ CTRYT 

nguy 

hại/CTRYT 

% 17,97 0,35 0,30 0,03 0,17 0,10 
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Chú thích:  

 - Số liệu về khối lượng CTRYT tại TTYT huyện Phú Lộc do tác 

giả tiến hành cân trong vòng 1 tuần.  

- Số liệu về khối lượng CTRYT tại các TTYT còn lại do các đơn 

vị đó cung cấp. 

 Nhận xét: 

 Số liệu về khối lượng CTRYT có sự chênh lệch khá lớn. Nguyên 

nhân của sự chệnh lệch này là do tại các TTYT, khối lượng rác 

không được cân theo dõi mà chỉ được ước chừng và cách phân loại 

chất thải không đúng theo quy định.  

   3.1.2. Phân loại CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

 - Chất thải lây nhiễm. 

 - Chất thải thông thường. 

 - Còn CTR phóng xạ không phát sinh; chất thải hóa học và các 

bình áp suất thì phát sinh rất ít. 

      

CTR nguy hại được để chung  

với CTR thông thường 

CTR nguy hại và CTR thông 

thường đã được tách riêng 

Hình 3.1. Thực trạng phân loại CTRYT tại các TTYT huyện 

 

 Qua quá trình khảo sát có một số vấn đề cần lưu ý như sau: 

 - Chất thải sinh hoạt của các buồng bệnh cách ly như khoa Lây - 
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Lao được thu gom và xử lý chung với CTR thông thường. 

 - Hiện tượng phân loại CTRYT không đúng quy định như bỏ chất 

thải thông thường vào CTRYT nguy hại. 

  3.1.3. Trang thiết bị thu gom, lƣu giữ CTRYT 

   a. Bao bì đựng CTRYT 

    Về màu sắc 

Màu vàng: Đựng chất thải lây nhiễm; Màu xanh: Đựng chất thải 

thông thường; Màu đen: Đựng hóa chất tẩy rửa như Cloramin B. 

Điều đáng lưu ý là tại một số khoa, phòng của 1 số TTYT tuyến 

huyện đã sử dụng sai mã màu bao bì đựng chất thải. 

    Về cấu tạo và hình thức 

 TTYT tuyến huyện chỉ sử dụng các bao nilon thông thường để 

đựng chất thải, các bao này chưa đúng yêu cầu về cấu tạo và hình 

thức theo quy định.  

 

 

 

Bao bì theo quy định  Bao bì đang sử dụng tại các TTYT  

Hình 3.3. Bao bì đựng CTRYT 

    b. Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn 

Hiện TTYT tuyến huyện đã sử dụng các hộp an toàn bằng giấy để 

đựng chất thải sắc nhọn, các hộp này có cấu tạo và hình thức theo 

quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các tình trạng sau: Chất 
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thải sắc nhọn được để chung với các loại chất thải khác; tận dụng các 

chai dịch truyền, chai nhựa để đựng chất thải sắc nhọn; các hộp an 

toàn được sử dụng lại và chỉ dùng để đựng kim chứ không đựng cả 

xylanh như quy định. 

   

Hộp an toàn 

theo quy định 

Hộp nhựa được tận 

dụng 

Kim tiêm được để chung 

với các loại CTR khác 

Hình 3.4.  Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn 

   c. Thùng đựng CTRYT 

 TTYT tuyến huyện đã trang bị đủ các thùng đựng rác cho các 

khoa, phòng. Tuy nhiên, các thùng không đồng bộ và không đúng 

quy chuẩn theo quy định. 

   

Hình 3.5. Bao bì và thùng đựng CTRYT nguy hại 
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    d. Nhà kho chứa rác 

     CTR thông thƣờng 

 Có 3/6 TTYT có nhà lưu giữ CTR thông thường.  

Có 3/6 TTYT không có nhà lưu giữ CTR thông thường.  

  

Trong khuôn viên BV Ngoài khuôn viên BV 

Hình 3.7. Nơi lƣu giữ CTRYT thông thƣờng tại 2 TTYT 

  CTRYT nguy hại 

Có 4/6 TTYT có nhà lưu giữ CTRYT nguy hại. 

Có 2/6 TTYT không có nhà lưu giữ CTRYT nguy hại.  

  

Hình 2.8. Nhà lƣu giữ CTRYT 

tại TTYT tuyến huyện 

Hình 2.9. Nơi lƣu giữ CTRYT 

nguy hại tại 1 TTYT huyện 

  2.1.4. Thời gian lƣu giữ CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

   a. Tại các khoa, phòng 

  CTR thông thƣờng: Đa số các khoa/phòng của các TTYT thu 
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gom và vận chuyển đến nơi tập trung rác hàng ngày. 

     CTRYT nguy hại 

       Chất thải lây nhiễm 

 - Chất thải sắc nhọn: Thời gian lưu giữ chất thải sắc nhọn tại các 

TTYT vượt quá thời gian quy định theo QCQLCTYT. 

 - Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải giải phẫu và chất 

thải có nguy cơ lây nhiễm cao phát sinh từ các phòng xét nghiệm: 

Một số TTYT đã thực hiện nghiêm túc việc vận chuyển hàng ngày 

loại chất thải này đến nơi tập trung. Bên cạnh đó, cũng có một số 

khoa/phòng thường để từ 1÷3 ngày mới vận chuyển. 

       Chất thải hóa học 

 Chủ yếu là các loại thuốc quá hạn, những loại thuốc này thường 

được lưu giữ và xử lý theo quý hoặc năm. 

   b. Ở nơi tập trung CTRYT 

     Đối với CTR thông thƣờng 

 Có 1/6 TTYT hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà 

nước Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế (gọi tắt 

HEPCO) vận chuyển CTR thông thường hàng ngày. 

 Có 5/6 TTYT vận chuyển với tần suất 1tuần/lần. 

     Đối với CTRYT nguy hại 

 Có 1/6 TTYT vận chuyển với tần suất 2 ngày/lần. 

 Có 3/6 TTYT tự đốt CTRYT nguy hại hàng ngày. 

 Có 1/6 TTYT tự đốt với tần suất 2 ngày/lần. 

 Có 1/6 TTYT tự đốt sau 1÷2 tuần. 

  2.1.5. Biện pháp xử lý 

   a. Đối với CTRYT thông thường 

 Có 5/6 TTYT hợp đồng với UBND xã/phường ở địa phương để 

vận chuyển đến bãi rác của khu vực với tần suất 1 tuần/lần. 
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 Có 1/6 TTYT hợp đồng với HEPCO để xử lý. 

   b. Đối với CTRYT nguy hại 

     Đối với chất thải lây nhiễm 

 - Có 01/6 TTYT hợp đồng với HEPCO để xử lý. 

 - Có 2/6 TTYT đốt CTRYT nguy hại bằng lò đốt thủ công. 

 - Có 01/6 TTYT xử lý bằng biện pháp đốt và chôn lấp. 

  

Lò đốt CTRYT thủ công Lò để đốt chất thải từ xét nghiệm 

Hình 2.10. Lò đốt CTRYT 

- Có 2/6 TTYT đốt CTRYT nguy hại ngoài trời. 

  

CTRYT đốt hàng ngày CTRYT để nhiều ngày mới đốt 

Hình 2.12. CTRYT nguy hại đƣợc tập trung và đốt ngoài trời 

Nhận xét: 

Đa số CTRYT nguy hại được xử lý bằng phương pháp đốt ngoài 

trời không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Tro sau khi đốt chủ yếu là các chai lọ, kim tiêm hầu như không 
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được xử lý. 

Còn có trường hợp rác được để nhiều ngày mới đốt gây mùi hôi, 

phát sinh nhiều ruồi, chuột... và ô nhiễm môi trường. 

 

Hình 2.13. CTRYT để lâu ngày làm phát sinh ruồi 

      Đối với chất thải hóa học nguy hại 

 Xử lý sơ bộ bằng Cloramin B, rồi đốt, tro được chôn lấp, hoặc 

chôn lấp trực tiếp. 

     Đối với CTR phóng xạ 

Tại các TTYT tuyến huyện không phát sinh CTR phóng xạ. 

 3.1.6. Nhân lực quản lý CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

  a. Nhân lực quản lý CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

  b. Nhận thức của NVYT về quản lý CTRYT 

 Kết quả khảo sát như sau: 

 - 78% NVYT đã được phổ biến về QCQLCTYT của Bộ Y tế và 

của từng TTYT. Tuy nhiên, chỉ có 27,6% nhân viên biết được 

QCQLCTYT hiện đang áp dụng.  

 - Hiểu biết về phân loại chất thải: Số lượng NVYT trả lời đúng 

hết 5 nhóm chất thải, 4 nhóm chất thải và 3 nhóm chất thải chiếm tỷ 

lệ rất thấp, lần lượt là 3,3%, 1,6% và 4,1%.  

 - Hiểu biết của NVYT về mã màu dụng cụ đựng chất thải y tế 

theo đúng quy định của Bộ Y tế: chỉ có 4,9% NVYT biết đúng 4 mã 
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màu, 7,3% NVYT biết đúng 3 mã màu đựng chất thải theo 

QCQLCT, tỷ lệ nhân viên biết đúng 2 màu là 48,0%. 

- Nhận thức của NVYT về thời gian lưu giữ CTRYT tại các TTYT 

rất tốt, đa số đều cho rằng thời gian lưu giữ tối đa chất thải là 24h. 

- Hiểu biết của NVYT về tác hại của CTRYT: Đa số NVYT có 

hiểu biết tốt về tác hại của CTRYT đến môi trường, người tiếp xúc. 

Nhận xét chung: Hiểu biết của NVYT về quản lý CTRYT còn 

chưa tốt, đặc biệt là trong vấn đề phân loại các nhóm chất thải và mã 

màu sắc của dụng cụ đựng chất thải. 

3.1.7. Tình hình bỏ rác của bệnh nhân 

 Theo đánh giá của NVYT thì đa số bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân đã bỏ rác đúng nơi quy định (50,4% nhân viên cho rằng có 

60÷100% bệnh nhân bỏ rác đúng quy định). Nhưng có 27,6% NVYT 

cho rằng chỉ có từ 20%÷39% bệnh nhân bỏ rác đúng quy định. 

 3.1.8. Tình hình theo dõi và báo cáo hoạt động quản lý 

CTRYT  

 a. Sổ theo dõi lượng CTRYT phát sinh hàng ngày tại các khoa 

 Chỉ có 3/6 TTYT có sổ theo dõi lượng CTRYT phát sinh hàng 

ngày. Tuy nhiên, sổ theo dõi không được ghi chép thường xuyên và 

khối lượng CTRYT theo dõi chỉ được ước chừng. 

  b. Sổ theo dõi lượng CTRYT phát sinh hàng ngày của cả TTYT 

 Có 2 TTYT có sổ theo dõi lượng CTRYT phát sinh của cả TTYT. 

  c. Về tình hình báo cáo hoạt động quản lý CTRYT  

 Các TTYT không báo cáo hoạt động quản lý CTRYT cho Phòng 

Tài nguyên - Môi trường của địa phương cũng như Sở Y tế. 

  d. Về đăng ký chủ nguồn thải nguy hại 

 Có 01/6 TTYT đã đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường 
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về quy định quản lý chất thải nguy hại. 

 Có 01/6 TTYT đã làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải theo quy 

định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi 

trường về quy định quản lý chất thải nguy hại nhưng chưa có trả lời 

của Sở Tài nguyên - Môi trường. 

 Có 04/6 TTYT chưa làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải theo quy 

định. 

 3.1.9. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động quản lý 

CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

 - Việc đầu tư kinh phí cho quản lý CTRYT tại các TTYT còn gặp 

rất nhiều khó khăn. Đây là các đơn vị sự nghiệp, không có khả năng 

tự cân đối kinh phí đầu tư các công trình xử lý chất thải.  

 - Nhận thức của NVYT về công tác quản lý CTRYT chưa tốt, đặc 

biệt là hiểu biết của nhân viên về các nhóm chất thải, mã màu của 

dụng cụ đựng chất thải. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng phân loại, thu 

gom chất thải tại các TTYT tuyến huyện được thực hiện chưa đúng 

yêu cầu. 

 - Nhận thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về giữ gìn vệ 

sinh môi trường BV chưa cao. 

 - Chất thải có khả năng tái chế chưa được phân loại riêng, gây 

khó khăn cho việc xử lý CTRYT nguy hại. 

 - CTRYT nguy hại chủ yếu được xử lý bằng phương pháp đốt và  

chôn lấp không đạt tiêu chuẩn môi trường. 

 - Tro sau khi đốt chưa được quan tâm xử lý.  

 - Các cơ sở y tế tuyến huyện thường có quy mô nhỏ, lại nằm cách 

xa nhau nên khó triển khai được biện pháp xử lý tập trung. 

 - Sự quan tâm của cơ quan chủ quản, lãnh đạo các bệnh viện và 

cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đối với công tác bảo vệ môi 



18 

trường tại các TTYT chưa đúng mức. 

3.2. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CTRYT  

 3.2.1. Biện pháp kỹ thuật  

  a. Sơ đồ tổ chức phân loại, thu gom và xử lý CTRYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Sơ đồ tổ chức phân loại, thu gom, xử lý CTRYT 
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quy định tại QCQLCTYT. 

 Các TTYT cần sử dụng loại bao bì có cấu tạo dày hơn, đúng mã 

màu và trang bị thêm các hộp an toàn để đựng vật sắc nhọn, đồng 

thời có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí để trang bị các dụng cụ đạt 

chuẩn trong thời gian tới. 

   c. Thu gom, vận chuyển CTRYT 

 CTRYT phải được vận chuyển về nơi lưu giữ chất thải chung của 

BV ít nhất một lần trong ngày hoặc theo yêu cầu. 

 Cần trang bị các thùng có nắp đậy được mở dễ dàng để thuận tiện 

cho việc bỏ rác của người dân.  

  d. Lưu giữ CTRYT 

 - Thời gian lưu giữ CTRYT tại cơ sở y tế không quá 48 giờ. 

 -  Nơi lưu giữ CRTYT: 

 +  Đối với các TTYT đã có nhà lưu giữ CTRYT: Phải khóa cẩn 

thận các cửa, không để súc vật, các loài gậm nhấm và người không 

có nhiệm vụ tự do xâm nhập. 

 +  Đối với các TTYT chưa có nhà lưu giữ CTRYT thì cần xây 

dựng nhà chứa đạt yêu cầu theo quy định. 

  e. Xử lý CTRYT 

    Đối với CTR thông thƣờng 

Tiếp tục hợp đồng với UBND các xã/thị trấn/phường để vận 

chuyển CTR thông thường đến bãi rác của khu vực.  

  Đối với CTRYT nguy hại 

 - Đối với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải được xử lý ban 

đầu trước khi xử lý chung với CTRYT nguy hại khác. 

 - Đối với CTRYT nguy hại: 

+ TTYT các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền, A Lưới, 

Nam Đông, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế: Hợp 
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đồng với HEPCO để xử tại lò đốt chất thải nguy hại tại bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. 

+ Đối với TTYT huyện Phú Lộc: Hợp đồng với HEPCO chôn lấp 

tại khu chôn lấp chất thải nguy hại của bãi xử lý chất thải sinh hoạt 

Lộc Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. 

3.2.2. Biện pháp về tổ chức quản lý môi trƣờng bệnh viện 

  a. Giám đốc bệnh viện 

Chịu trách nhiệm chung, bổ nhiệm cán bộ phụ trách và phân bổ 

kinh phí cho hoạt động quản lý CTRYT. 

  b. Trách nhiệm của người phụ trách công tác quản lý CTRYT 

 - Xem xét, đề xuất, tư vấn cho Ban Giám đốc BV xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung các quy định cũng như trang thiết bị phục vụ cho công 

tác quản lý CTRYT phù hợp với quy định của Bộ Y tế.  

 - Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và kiểm tra hoạt động 

quản lý CTRYT tại BV. 

 - Phối hợp và triển khai thực hiện việc đào tạo cho nhân viên BV 

các kiến thức liên quan đến quy trình quản lý và xử lý chất thải y tế. 

  c. Trách nhiệm của trưởng khoa 

 Chịu trách nhiệm chung về việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển và xử lý chất thải đã phát sinh ra trong khoa. 

  d. Trách nhiệm của trưởng phòng y tá điều dưỡng 

 Trưởng phòng y tá điều dưỡng phối hợp với người phụ trách công 

tác quản lý chất thải BV xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo 

cho nhân viên, đặc biệt là những nhân viên mới về kỹ thuật, quy định 

phân loại, lưu giữ, vận chuyển và tiêu hủy chất thải. 

 e. Trách nhiệm của cán bộ chuyên môn y tế 

 - Các cán bộ chuyên môn về y tế có trách nhiệm phân loại chất 

thải y tế tại nơi phát sinh. 
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 - Tham gia nhắc nhở bệnh nhân bỏ rác đúng nơi quy định. 

 - Tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý CTRYT. 

 f. Trách nhiệm của hộ lý 

 - Đặt thùng rác kèm theo túi nilon đúng quy định tại các vị trí 

phát sinh chất thải. 

 - Thực hiện quá trình thu gom, vận chuyển CRTYT đến nơi tập 

trung và hoạt động này phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 + Thu gom rác vào thùng khi có rác rơi vãi ra ngoài. 

 + Phải thu gom, vận chuyển hàng ngày CTRYT tại các 

khoa/phòng đến nơi lưu giữ rác tập trung. 

 + Vệ sinh thùng đựng rác hàng ngày theo quy định. 

 + Khóa cẩn thận các cửa của nhà lưu giữ rác. 

 + Vệ sinh thông thoáng xung quanh khu vực nhà lưu giữ rác. 

 - Tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý CTRYT. 

- Nhắc nhở bệnh nhân bỏ rác đúng nơi quy định. 

3.2.3. Biện pháp giáo dục 

  a. Tập huấn về công tác quản lý CTRYT cho nhân viên 

 Tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với từng đối tượng, cụ thể: 

 - Đối với lãnh đạo BV, trưởng các khoa, phòng cần được tập huấn 

đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác quản lý CTRYT. 

 - Đối với BS, ĐD, KTV và NHS cần được tập huấn cách phân 

loại CTRYT, kiến thức về mã màu sắc của bao bì, dụng cụ đựng chất 

thải. 

 - Đối với hộ lý cần được ưu tiên tập huấn về các kiến thức liên 

quan đến công tác quản lý CTRYT cũng như những thông tin về ảnh 

hưởng của CTRYT đến môi trường và người tiếp xúc. 

- Đối với người phụ trách công tác vận hành lò đốt: Cần được tập 

huấn quy trình vận hành lò đốt. 
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  b. Nâng cao nhận thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

 Thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bỏ 

rác đúng nơi quy định bằng nhiều hình thức khác nhau.  

  c. Đặt các bảng hướng dẫn về quản lý chất thải y tế 

 Cần có các bảng hướng dẫn cách phân loại và bỏ rác đúng nơi 

quy định tại những nơi phát sinh CTR, tại nơi đặt thùng đựng chất 

thải và tại nơi tập trung nhiều bệnh nhân.  

 3.2.4. Biện pháp tài chính 

 Các TTYT cần tranh thủ các nguồn kinh phí để phục vụ tốt hơn 

cho công tác quản lý chất thải. Các nguồn kinh phí có thể được huy 

động từ các chương trình, dự án của các cơ quan, ban, ngành cấp trên 

và các tổ chức khác hoặc có thể được vận dụng từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên được cấp hàng năm cho từng TTYT. 

 3.2.5. Biện pháp tăng cƣờng kiểm tra, giám sát 

  a. Đối với Sở Y tế 

 Sở Y tế cần yêu cầu các TTYT báo cáo công tác quản lý CTRYT 

theo định kỳ. 

 Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCQLCTYT tại các 

TTYT. 

  b. Đối với TTYT tuyến huyện 

 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, 

lưu giữ và xử lý CTRYT. 



23 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

  Về thực trạng quản lý CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

 - Về khối lượng CTRYT phát sinh: Lượng CTRYT tính theo GB 

trong 1 ngày (kg/giường/ngày) tại TTYT tuyến huyện là 0,69 

kg/giường/ngày, lượng CTRYT nguy hại là 0,12 kg/giường/ngày. 

  - Về phân loại CTRYT: Tại các TTYT tuyến huyện, CTRYT 

phân loại chưa đúng theo quy định của QCQLCTYT. 

 -  Về thu gom, lưu giữ CTRYT: Một số TTYT đã thực hiện tốt 

công tác thu gom, lưu giữ CTRYT, bên cạnh đó, vẫn còn một số 

khoa, phòng thực hiện chưa tốt công tác này, đặc biệt là CTRYT 

nguy hại như chất thải có nguy cơ lây nhiễm được lưu giữ quá lâu tại 

nơi phát sinh và nơi lưu giữ rác tập trung. 

 - Về biện pháp xử lý CTRYT: Đối với CTRYT thông thường 

được hợp đồng với các đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. Đối 

với CTRYT nguy hại được xử lý bằng các biện pháp không đạt các 

tiêu chuẩn về môi trường. 

 - Về nhận thức của NVYT về quản lý CTRYT: Đa số NVYT 

chưa hiểu đúng về cách phân loại các nhóm chất thải và mã màu sắc 

đựng các loại chất thải tương ứng. 

 - Về tình hình bỏ rác của bệnh nhân: Đa số bệnh nhân và người 

nhà bệnh nhân đã bỏ rác đúng nơi quy định. 

 - Về tình hình theo dõi và báo cáo hoạt động quản lý CTRYT tại 

các TTYT: Công tác này chưa được triển khai nghiêm túc. 

  Về biện pháp quản lý CTRYT tại các TTYT tuyến huyện 

  Biện pháp kỹ thuật:  

 - Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ: Sử dụng các bao bì có 
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cấu tạo và mã màu đúng quy định, các thùng phải có nắp đậy; 

CTRYT phải được vận chuyển hàng ngày, phải có nhà lưu giữ đạt 

tiêu chuẩn và được khóa cẩn thận. 

 - Xử lý CTRYT:  

 + CTR thông thường: Tiếp tục hợp đồng với các đơn vị chức 

năng để vận chuyển đến bãi rác của khu vực. 

 + CTRYT nguy hại: Hợp đồng với HEPCO để xử lý. 

  Biện pháp về tổ chức quản lý môi trường bệnh viện: Quy định 

trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận khác nhau trong BV. 

  Biện pháp giáo dục: Nâng cao nhận thức của NVYT, bệnh nhân 

và người nhà bệnh nhân. 

  Biện pháp tài chính: Các TTYT cần tranh thủ các nguồn kinh 

phí để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý chất thải. 

  Biện pháp kiểm tra, giám sát: Sở Y tế và các TTYT cần tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát tại các TTYT tuyến huyện. 

2. KIẾN NGHỊ 

 - Xây dựng lại quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTRYT tại các TTYT. 

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng NVYT trong 

hoạt động quản lý CTRYT. 

 - Nâng cao nhận thức của NVYT, bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân về công tác quản lý CTRYT như: Tổ chức tuyên truyền, tập 

huấn,... 

 - Đầu tư trang thiết bị đạt tiêu chuẩn để phục vụ hoạt động quản 

lý CTRYT. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

QCQLCTYT tại các TTYT. 

 


