
 
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTYT-KD   Hoài Nhơn, ngày         tháng 11 năm 2022 
V/v hưởng ứng Tuần lễ truyền 

thông phòng, chống kháng thuốc 
năm 2022 

 

       

Kính gửi:  

- Các khoa, phòng  trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4085/SYT-NVD ngày 18/11/2022 của Sở Y tế về 
việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2022; 

Để hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do Tổ 
chức Y tế thế giới phát động từ ngày 18/11/2022 đến ngày 24/11/2022 tiếp tục 
với chủ đề: “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”, Trung tâm Y tế đề nghị các 
đơn vị trực thuộc có thể chọn một trong các hoạt động để tổ chức truyền thông, 
nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc, cụ thể:  

1. Các Khoa, Phòng và TYT: 

- Nâng cao công tác quản lý sử dụng kháng sinh tại đơn vị, tuân thủ 
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê 
đơn thuốc, giám sát sử dụng thuốc kháng sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát 
kháng kháng sinh…; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cập nhật các quy định, 
quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh;  

- Đa dạng hóa các hình thức xây dựng tài liệu truyền thông như: Thông 
điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phóng sự truyền hình về kháng sinh 
và kháng thuốc, tờ rơi, panô, standy, áp phích cho tuần lễ truyền thông phòng, 
chống kháng thuốc hướng tới nhân viên y tế và cộng đồng; 

- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về phòng 
chống, kháng thuốc trên trang thông tin điện tử của đơn vị;  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi 
sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các Hội chuyên môn nghề nghiệp; treo 
băng rôn tuyên truyền tại đơn vị,… 

2. Khoa Dược-TTB-VTYT&KSNK phối hợp Phòng KHNV-ĐD xây 
dựng chuyên mục về phòng, chống kháng thuốc (chi tiết chuyên mục kèm theo) 
và đưa tin bài nêu trên rộng rãi trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông 
tin đại chúng.  

Đề nghị Trưởng các Khoa, Phòng và Trạm Y tế triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế (B/c); 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Phòng KHNV-ĐD; 
- Trang TTĐT TTYT; 
- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
                    
 
 
 

 
Trần Hữu Vinh 
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