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                    Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các bệnh viện đa khoa; 

- Các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã. 
 

Ngày 26/12/2019 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5992/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) trong chăm sóc trẻ sơ sinh 

nhằm giúp nhân viên y tế thực hành đúng các quy định, quy trình KSNK khi 

chăm sóc trẻ sơ sinh, góp phần giảm tỷ lệ mắc và tử vong do nhiễm khuẩn bệnh 

viện, giảm vi khuẩn kháng thuốc, giảm chi phí y tế, bảo đảm an toàn cho trẻ sơ 

sinh, nhân viên y tế và cộng đồng (bản sao Quyết định gửi kèm trên hệ thống gửi 

nhận văn bản điện tử). 

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế có giường bệnh 

nghiên cứu, rà soát việc thực hiện hướng dẫn; tiếp tục phổ biến, quán triệt và yêu 

cầu nhân viên y tế tuân thủ hướng dẫn để ngăn ngừa, kiểm soát việc lây nhiễm 

khi chăm sóc trẻ sơ sinh. 

Đề nghị trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các 

trạm y tế trên địa bàn thực hiện đúng hướng dẫn. 

Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tuân thủ Hướng 

dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh của các đơn vị./. 

                 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Cục Quản lý KCB (để báo cáo); 

- Q. Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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