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KSNK và vệ sinh tay 

An Giang, ngày 29 tháng  07 năm 2019 

    

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

        - Bệnh viện tư nhân trong tỉnh. 

 

 Tổ chức Y tế  thế giới (WHO) đang triển khai khảo sát toàn cầu về hoạt 

động Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và vệ sinh tay. 

 - Hình thức khảo sát: Cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh tự nguyện điền online 

các thông tin theo bộ công cụ khảo sát trực tuyến dạng câu hỏi đóng trên đường 

link của WHO cung cấp. 

 - Mục đích: Đánh giá thực trạng về mức độ đạt được của chương trình 

KSNK và vệ sinh tay của các nước trên thế giới để từ đó có các bằng chứng thực 

tế cho việc ban hành chính sách hỗ trợ chương trình KSNK, phòng ngừa và ứng 

phó với dịch bệnh. Dữ liệu khảo sát sẽ được bảo mật, phân tích ẩn danh và 

không dùng để đánh giá riêng lẻ mức độ đạt được của từng quốc gia. 

 Thực hiện Công văn số 741/KCB-ĐD&KSNK ngày 12/07/2019 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh về việc tham gia khảo sát toàn cầu về KSNK và vệ 

sinh tay. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiến hành thu thập và điền các thông tin về thực trạng thực hiện KSNK 

và vệ sinh tay tại đơn vị theo biểu mẫu (đính kèm). 

 2. Nghiên cứu hướng dẫn khảo sát và điền thông tin theo bộ công cụ khảo 

sát trực tuyến trên đường link của WHO theo địa chỉ: http://www.who-ipc-

survey.org/?language=enfrom=aJI76H5Vr6. 

 Chi tiết liên hệ Ths. Hà Thị Kim Phượng, Phòng Điều dưỡng – Dinh 
dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; số 

điện thoại: 0981110188, email: hakimphuong2009@gmail.com hoặc Ths. Trần 
Ninh, điện thoại: 0912979210, email: ninhtran512@yahoo.com.vn./.      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 

http://www.who-ipc-survey.org/?language=enfrom=aJI76H5Vr6
http://www.who-ipc-survey.org/?language=enfrom=aJI76H5Vr6
mailto:hakimphuong2009@gmail.com


 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-07-30T08:27:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




