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       Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trường Cao đẳng Y tế; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh; 

- Các phòng khám ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 4772/BYT-KCB ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc 

hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022; theo đó, ngày 17/9 hàng 

năm đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn là Ngày An toàn người bệnh Thế 

giới. Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2022 được tổ chức trong tuần từ 

ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 với chủ đề: “Sử dụng thuốc an toàn, không 

gây hại”. Để thực hiện tốt chủ đề và mục tiêu của của Ngày An toàn người bệnh 

thế giới năm 2022, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo, thực hiện những nội dung 

sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chiếu đèn 

màu cam tại các di tích văn hóa, các khu vực công cộng và các đài phun nước trên 

địa bàn (nếu có). 

2. Các đơn vị trong ngành Y tế: 

- Tổ chức đồng loạt các hoạt động nhân dịp Ngày An toàn người bệnh thế 

giới năm 2022 trong tuần từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 theo hướng dẫn 

của WHO (Hướng dẫn gửi kèm theo); 

` - Chạy bảng điện tử, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích với nội dung: “SỬ 

DỤNG THUỐC AN TOÀN, KHÔNG GÂY HẠI” theo hướng dẫn của WHO tại 

các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và phòng khám ngoài công lập trên địa 

bàn tỉnh; 

 - Tổ chức đào tạo liên tục về chương trình an toàn người bệnh, an toàn 

trong sử dụng thuốc cho toàn thể nhân viên y tế của đơn vị; tổ chức ký cam kết, 

cuộc thi chuyên đề nhằm phổ biến kiến thức, mô hình cải tiến sử dụng thuốc an 

toàn cho nhân viên y tế và người bệnh, kết quả triển khai Thông tư 43/2018/TT-

BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Chiếu đèn màu cam tại khu vực công cộng, đài phun nước của bệnh 

viện/trung tâm y tế (nếu có);  
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 - Tăng cường truyền thông hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 

2022 trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; phối hợp với các đơn vị truyền thông 

trên địa bàn đưa tin, bài, hình ảnh về các hoạt động hưởng ứng Ngày An toàn 

người bệnh thế giới 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng;   

 - Tích cực tham gia khảo sát của Bộ Y tế về chủ đề “SỬ DỤNG THUỐC 

AN TOÀN, KHÔNG GÂY HẠI” theo hình thức khảo sát trực tuyến bằng cách 

truy cập đường dẫn tại địa chỉ: http://bit.ly/antoanthuocbyt  hoặc truy cập bằng 

cách quét mã QR tại phía dưới của công văn này; thời gian khảo sát từ ngày 

01/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022; 

 4. Đề nghị Trường Cao đẳng Y tế: Tổ chức tập huấn, lồng ghép đào tạo liên 

tục về chương trình an toàn người bệnh, an toàn trong sử dụng thuốc cho toàn thể 

cán bộ chuyên môn y dược và học sinh, sinh viên của nhà trường. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với các cơ quan truyền thông 

tăng cường truyền thông hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 2022 và 

các hoạt động, mô hình, kinh nghiệm trong phòng ngừa sự cố y khoa – An toàn 

người bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng Thông tin điện tử 

của Sở Y tế. 

 Đề nghị các đơn vị trong Ngành nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo 

về Sở Y tế trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Cục QLKCB; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Phòng Y tế các huyện, TP, TX; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Lê Chánh Thành 
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