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KẾ HOẠCH   

Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2022  

 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm 

soát nhiễm khuẩn (KSNK) năm 2022, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM THỰC TRẠNG: 

- Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện chức năng phòng bệnh, khám, chữa bệnh, y 

tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình trên 

địa bàn Thành phố. 

- Tổng số khoa, phòng, Trạm Y tế trực thuộc: 23 đơn vị, trong đó:  

+ Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế: 02 phòng (phòng Hành 

chính – Tổng hợp; phòng Kế hoạch - Tài chính). 

+ Các khoa chuyên môn: 06 khoa (khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm; khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản; khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế; khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán 

hình ảnh; khoa Khám bệnh). 

+ 15 Trạm Y tế xã, phường. 

- Hiện đơn vị có tổng số viên chức là 207 người; Trong đó tại Trung tâm là 

83 người (bao gồm: 74 biên chế và 09 hợp đồng theo Nghị định số 68); tuyến 

xã, phường là 124 người. 

- Ban Giám đốc phân công phòng Kế hoạch – Tài chính phụ trách công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế. 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế về KSNK, thực hiện tốt công tác 

KSNK trong tất cả các đơn vị trực thuộc, nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh 

nhằm tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, góp phần phòng chống hạn 

chế lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an 

toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. 
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2. Mục tiêu cụ thể: 

- Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức KSNK. 

- Triển khai thực hiện các quy trình liên quan công tác KSNK cho tất cả các 

đơn vị theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- 100% viên chức y tế tuân thủ các quy định, quy trình KSNK trong các 

hoạt động chuyên môn. 

- Đẩy mạnh công tác giám sát KSNK và giám sát tuân thủ các quy trình 

KSNK trong các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 của Thành phố. 

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (nếu có) về KSNK. 

- Đẩy mạnh truyền thông về KSNK. 

- Đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đáp ứng 

yêu cầu KSNK. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

Triển khai thực hiện tốt các quy định Thông tư số 16/2018/TT-BYT  ngày 

20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó tập trung vào các nhóm hoạt 

động như sau: 

1. Kiện toàn hệ thống tổ chức KSNK: 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng KSNK Trung tâm Y tế, phân công 

viên chức phục trách và mạng lưới KSNK hoạt động có hiệu quả; hình thành 

mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội đồng KSNK với các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, 

phường. 

2. Đăng ký và cam kết thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BYT: 

- Tổ chức triển khai nội dung Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tất cả thành viên Hội đồng KSNK, mạng 

lưới KSNK và mở rộng cho các viên chức y tế còn lại. 

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổ chức cho các khoa, phòng, Trạm 

Y tế xã, phường đăng ký và cam kết thực hiện theo nội dung tại Chương II và 

Chương IV của Thông tư số 16/2018/TT-BYT về các biện pháp KSNK trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, tài liệu hướng 

dẫn, quy trình KSNK: 

- Cập nhật và bổ sung các Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về KSNK; 

- Xây dựng, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về KSNK dựa trên 

các hướng dẫn của Bộ Y tế phù hợp với điều kiện của từng khoa, phòng và Trạm 

y tế xã, phường. 
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4. Bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác KSNK theo 

quy định: 

- Xây dựng danh mục các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác 

KSNK và lập kế hoạch, dự trù mua sắm trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, test 

kiểm định, chỉ thị màu... cho công tác KSNK. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện vệ sinh môi trường (như khăn lau, cây lau 

nhà, hóa chất vệ sinh, thùng chứa, hoặc thùng để vận chuyển rác thải hợp vệ 

sinh...), thu gom phân loại chất thải y tế theo quy định. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện rửa tay: 

+ Đề xuất nâng cấp hoặc thay mới hệ thống bồn rửa tay tại các khoa, 

phòng, Trạm Y tế đảm bảo đạt chuẩn quy định. 

+ Có dung dịch rửa tay nhanh đặt tại những vị trí: Bàn khám bệnh của y, 

bác sỹ, hành lan, buồng tiểu phẫu, bàn tiêm, phía ngoài nhà vệ sinh... 

- Bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác KSNK tại các khoa, phòng, TYT 

còn thiếu: 

+ Trang thiết bị phòng hộ cá nhân. 

+ Bổ sung các thiết bị xử lý tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ tại Trung tâm Y 

tế và các Trạm Y tế. 

5. Tập huấn nâng cao năng lực về KSNK cho nhân viên y tế: 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai: 

+ Triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BYT  ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

+ Cập nhật kiến thức cho viên chức tham gia công tác KSNK về nội dung 

liên quan các hướng dẫn của Bộ Y tế (ban hành kèm Quyết định số 3916/QĐ-

BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

+ Hướng dẫn quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế. 

- Tham mưu Ban Giám đốc cử viên chức đi đào tạo về công tác KSNK đạt 

chuẩn theo quy định. 

6. Triển khai các biện pháp can thiệp nhằm khắc phục, giảm thiểu 

nguy cơ nhiễm khuẩn: 

- Cập nhật bổ sung quy trình kỹ thuật về KSNK phù hợp với từng đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác khử khuẩn dụng cụ y tế tại các đơn vị. 

- Triển khai kế hoạch vệ sinh tay và giám sát tuân thủ rửa tay. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định kiểm soát nhiễm 

khuẩn theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế 2 lần/năm. 
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- Thực hiện tốt việc phân loại và quản lý chất thải rắn y tế theo Thông tư 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn cách vệ sinh tay, thời điểm cần rửa 

tay cho bệnh nhân và người nhà lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề liên 

quan sinh hoạt chuyên môn, phòng chống dịch bệnh của đơn vị, đặc biệt là thực 

hiện tốt công tác KSNK trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở 

y tế, cơ sở cách ly tập trung đảm bảo không để lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-

19 trong các đơn vị này. 

- Viên chức y tế khi thực hiện thăm khám, chăm sóc người bệnh phải tuân 

thủ các quy định về vô khuẩn, quy trình kỹ thuật KSNK của đơn vị ban hành; sử 

dụng đúng và thành thạo các phương tiện phòng hộ cá nhân (có kế hoạch giám 

sát riêng); 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác nội kiểm và ngoại kiểm đối với 

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh. 

- Các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống 

kháng thuốc, thực hiện phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên y tế. 

7. Kiện toàn hệ thống giám sát và báo cáo công tác KSNK: 

- Phòng Kế hoạch –Tài chính phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan xây 

dựng các quy định, quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát công tác KSNK trình 

Hội đồng KSNK Trung tâm Y tế phê duyệt và triển khai thực hiện; 

- Mạng lưới KSNK thực hiện giám sát và báo cáo công tác KSNK tại đơn 

vị định kỳ và đột xuất về Phòng Kế hoạch –Tài chính để tổng hợp báo cáo Sở Y 

tế theo quy định. 

8. Tăng cường giám sát, đánh giá: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát. 

- Tổ phòng ngừa và kiểm soát chống nhiễm khuẩn thường xuyên đôn đốc 

kiểm tra, giám sát nhân viên y tế thực hiện đúng các quy định, quy trình chuyên 

môn liên quan đến KSNK tại các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Kế hoạch –Tài chính phối hợp các Khoa, Phòng liên quan định kỳ 

tổ chức giám sát việc thực hành các quy định, quy trình KSNK đối với viên 

chức y tế; 

- Hội đồng KSNK Trung tâm Y tế tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết đánh 

giá rút kinh nghiệm hoạt động KSNK báo cáo Sở Y tế. 

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: 

- Cử viên chức tham dự các hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập kinh 

nghiệm về lĩnh vực KSNK do Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh và 

các Bệnh viện tuyến trên tổ chức; 
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- Duy trì vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế, 

tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế (nếu có). 

10. Tổ chức triển khai hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và 

vận động nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân người bệnh thực hiện các 

hoạt động KSNK: 

- Cập nhật các tin, bài về KSNK gửi các đơn vị sinh hoạt lồng ghép trong 

giao ban, sinh hoạt chuyên đề để phổ biến cho nhân viên y tế, người bệnh, thân 

nhân người bệnh biết và thực hiện các hoạt động KSNK. 

- Nhận và cấp phát kịp thời các tờ rơi, áp phích liên quan nội dung KSNK 

cho các góc truyền thông của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc. 

11. Khen thưởng, kỷ luật: 

- Hội đồng KSNK đề xuất Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khen thưởng cá 

nhân, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả nội dung Thông tư 

số 16/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm cá 

nhân, tập thể vi phạm các quy định, quy trình về KSNK (nếu có). 

- Đề xuất bổ sung nội dung thực hiện công tác KSNK vào một trong những 

tiêu chí thi đua của Trung tâm Y tế khi xét phân loại các đơn vị. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

- Trích từ nguồn thu phí, lệ phí trong khám, chữa bệnh, dịch vụ và các 

nguồn kinh phí hợp pháp các đơn vị để hỗ trợ cho công tác KSNK. 

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc biệt từ nguồn của tư 

nhân, các nhà tài trợ và các tổ chức Quốc tế (nếu có) cho công tác KSNK. 

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn năm 

2022. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các khoa, phòng, Trạm Y tế 

xã, phường căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Phòng NVY/Sở y tế (B/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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