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MỤC TIÊU

1. Hoạt động MRI an toàn trong mùa dịch.

2. Xử lý tình huống nếu có ca nghi nhiễm trong quá
trình chụp MRI.

3. Chụp MRI với ca nhiễm Sars-Cov2.









Đối với nhân viên

Phân chia lịch công tác hợp lý. 
XN Covid định kỳ.
Kiểm tra BN phải chặt chẽ hơn trước khi vào máy.
Nhân viên chủ yếu PPE (Personal Protective Equipment): 

Rửa tay, khẩu trang, mặt nạ, mũ và áo choàng…. 
Chụp nhanh, chính xác, trả kết quả nhanh nhất.



Phòng đảm bảo nhiệt độ phòng phù hợp.
Dùng hệ thống quạt hút đủ mạnh.
Tránh dùng quạt thổi.

sinh phòng hoặc chỗ nằm bằng alcohol. 
thiết bị MRI lau bằng vải mềm với nước ấm.
vật dụng có thể tiếp xúc với BN phải lau chùi
sau mỗi BN làm MRI.

Phòng MRI (Cho BN không mắc Covid)



với BN (và người thân đi cùng) không nhiễm Covid
hoặc có khả năng nhiễm)

Đảm bảo BN đã qua khám sàng lọc.
Không để BN chờ quá lâu trong phòng MRI.
Ngồi khoảng cách tối thiểu 1m (3 feet).
Khẩu trang không có kim loại. (Trang bị riêng cho BN).
Găng tay y tế hoặc sát trùng tay trước khi vào phòng MRI.
Thời gian chụp phải nhanh nhất có thể.



với BN nghi ngờ nhiễm covid trong quá trình chụp MRI.
chụp bụng, nên chụp 1 xung fast MRI phổi (15S) tầm soát Covid).

Ngưng hoạt động phòng MRI và làm PCR: Dương tính:
lý theo quy trình chung của địa phương. (HCDC).
lý khử khuẩn ngay các thiết bị phòng MRI.

Khử khuẩn thực hiện phải sau 30 – 60 phút kể từ khi BN rời phòng MRI.
Máy MRI hoạt động lại sau 48 giờ khử khuẩn.



Đối với BN đã bị nhiễm Covid (MRI biến chứng Covid). 
Hiện tại Medic và các BV chưa làm.

Hiện nay các tổ chức nghiên cứu y khoa
không khuyến cáo làm MRI cho BN 

(trừ trường hợp thật sự cần thiết).
thiết bị bảo hộ chuyên biệt cho BN.
máy điều hòa và quạt thông gió khi

sau khi rời khỏi phòng từ 30 – 60 phút
tiến hành khử khuẩn.

ất cả các bộ phận của máy MRI tiếp xúc 
với bệnh nhân đều được bao phủ bởi các 
tấm che dùng một lần, cho mỗi bệnh nhân.
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