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SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 960/SYT-NVY
V/v tăng cường chất lượng công tác
điều dưỡng và kiểm soát nhiểm khuẩn
tại các trạm y tế trên địa bàn

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện.
Căn cứ các thông tư của Bộ Y tế: Số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/20221
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế
tuyến huyện; số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/20218 quy định kiểm soát nhiễm
khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; số 31/2021/TT-BYT ngày
28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; số 33/2015/TT-BYT
ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị
trấn. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động của trạm y tế trong thời gian
qua, Sở Y tế nhận thấy công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất
thải y tế tại các trạm y tế phải được quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ
theo quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để tăng cường cải tiến
chất lượng công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần quan trọng
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động cung cấp dịch vụ y tế
của tuyến cơ sở; Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt các
nội dung sau:
1. Các trung tâm y tế có giường bệnh:
- Phân công nhiệm vụ cho Trưởng phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm
khuẩn hoặc Trưởng phòng điều dưỡng chủ trì, phối hợp với Trưởng khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn đánh giá thực trạng công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm
khuẩn tại các trạm y tế, xây dựng kế hoạch tăng cường chất lượng công tác điều
dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2022- 2025 và hàng năm của đơn vị;
thực hiện quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với trạm y tế theo quy
định. Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp
quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và tăng cường kiểm tra,
giám sát, hướng dân, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với lĩnh vực công tác
điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại trạm y tế theo chức năng nhiệm vụ.
- Kịp thời phản ánh những vướng mắc khó khăn (nếu có) và đề xuất nhu
cầu đào tạo liên tục, hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kiểm
soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa, an toàn tiêm
chủng, quản lý chất thải y tế, cấp cứu cơ bản…. cho cán bộ của trạm y tế.
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- Gửi kế hoạch tăng cường chất lượng công tác điều dưỡng, kiểm soát
nhiễm khuẩn giai đoạn 2022- 2025 của đơn vị và đề xuất nhu cầu đào tạo liên tục
cho cán bộ y tế của trạm y tế về Sở Y tế trước ngày 09/4/2022 để lập kế hoach
đào tạo, hỗ trợ chuyên môn.
2. Các trung tâm y tế tuyến huyện:
Phân công 01 cán bộ y tế là điều dưỡng hoặc hộ sinh có trình độ, năng lực
để làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm
khuẩn của trung tâm và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Mục 1 của Văn bản
này.
3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện
đa khoa tuyến huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, hỗ trợ chuyên môn về cấp cứu
cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế, an toàn tiêm chủng theo
nhu cầu đề xuất của các trung tâm y tế (khi được Sở Y tế giao).
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả
về Sở Y tế theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Quản lý KCB (để báo cáo);
- Quyền Giám đốc, các PGĐ Sở;
- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo);
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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