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Ống thông tiểu là gì?
Ống thông tiểu là một ống thoát được đặt vào bàng 
quang để giúp nước tiểu thoát ra. Một bong bóng 
nhỏ ở đầu ống sẽ giúp giữ cho ống không rơi ra khỏi 
bàng quang.  

Ống thông tiểu hoạt động ra sao?
Ống thông tiểu sẽ được nối với một túi chứa nước 
tiểu. Ống thông tiểu và túi phải luôn luôn nối với 
nhau, trừ khi một trong hai thứ này được thay mới. 
Việc này giúp ngăn ngừa vi trùng không vào được 
ống thông tiểu và gây nhiễm trùng.

Túi chứa nước tiểu phải được đổ khi đã đầy ¾. Y tá sẽ 
thay giúp nếu quý vị chưa từng làm việc này bao giờ. 

Tôi sẽ bị nhiễm trùng nếu có ống thông 
tiểu?
Điều quan trọng cần biết rằng có ống thông tiểu 
không có nghĩa là quý vị sẽ bị nhiễm trùng. Việc lắp 
ống thông tiểu sẽ khiến cho quý vị bị tăng nguy cơ 
nhiễm trùng đường tiểu, nhưng việc nhiễm trùng này 
có thể được ngăn ngừa qua việc vệ sinh cá nhân tốt 
và chăm sóc kỹ ống thông tiểu.

Trong lúc ở tại bệnh viện, bất cứ lúc nào quý vị đều 
có thể thảo luận với bác sĩ hoặc y tá nếu có thắc 
mắc gì về ống thông tiểu. Các câu mà quý vị muốn 
hỏi có thể gồm:

• Tại sao tôi cần ống thông tiểu?

•  Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi mang ống thông 
tiểu?

• Tôi sẽ vẫn cảm thấy như cần đi tiểu?

• Tôi sẽ cần ống thông tiểu trong bao lâu?  

•  Tôi nên làm gì nếu ống thông tiểu hoặc túi 
chứa nước tiểu bị dơ bẩn?
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Không nhận trách nhiệm

Tập hướng dẫn này nhằm để cung ứng thông tin mà thôi. Tập này không 
nhằm để thay thế các khuyên nhủ y tế và không nên dùng để xem xét các 
chọn lựa chữa trị hoặc các quyết định. Tập hướng dẫn này là phỏng theo và 
chỉnh đổi từ tài liệu do Hunter New England LHD và Nepean Blue Mountains 
LHD cung cấp.

Về đề án này
Đề án này được Chương trình Phòng chống Nhiễm trùng Liên quan đến Chăm 
sóc Y tế (HAI) của CEC thực hiện. Chương trình HAI nhằm trợ giúp các khu vực y 
tế địa phương và mạng lưới y tế chuyên biệt để cải tiến các hệ thống quản lý và 
theo dõi việc ngăn ngừa và kiểm soát các nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y 
tế (HAI). 
 
Có thể tải một bản của tập hướng dẫn này bằng cách vào trang mạng của Ủy ban Ưu tú 
Bệnh xá (Clinical Excellence Commission): www.cec.health.nsw.gov.au/programs/hai

Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa nhiễm 
trùng đường tiểu khi còn ở bệnh viện? 

Rửa tay trước và sau khi đụng chạm 
ống thông tiểu hoặc túi chứa nước 
tiểu.

Giữ cho ống thông tiểu được gắn 
chặt chẽ vào người.

Nhớ kiểm chắc rằng túi chứa nước 
tiểu luôn được nối với ống thông 
tiểu.

Kiểm tra xem ống có bị xoắn hoặc 
quấn vòng.

Giữ cho túi chứa nước tiểu nằm ở 
dưới mức hông, và túi không chạm 
sàn nhà.

Tắm hàng ngày và rửa quanh chỗ 
đặt ống thông tiểu.

Tôi nên coi chừng những gì?
Hãy báo cho bác sĩ hoặc y tá biết ngay nếu quý vị cảm 
thấy hoặc nhận thấy các điều sau đây:

Táo bón

Mực nước tiểu không đổi sau 4 tiếng

Có máu trong nước tiểu

Nước tiểu đục hoặc có mùi

Đau bụng hoặc đau lưng dưới

Ớn lạnh hoặc sốt

Bất cứ việc đau nhức hoặc khó chịu nào quanh  
chỗ đặt ống thông tiểu

Cảm thấy bối rối hoặc cảm giác không giống  
như thường ngày

Nếu ống thông tiểu xê dịch sai vị trí hoặc  
rơi ra ngoài
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